Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z przeprowadzeniem
postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w
Starogardzie Gdańskim wraz z obowiązkiem informacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych
dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Gminę Miejską Starogard
Gdański, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200
Starogard Gdański, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

...................................................................
(data i podpis kandydata)
Obowiązek informacyjny
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest
Gmina Miejska Starogard Gdański, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Starogard
Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a) telefonicznie: 58 530 6055,
b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
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Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w zw. z art. 22 1 ustawy Kodeks pracy, art. 15 i 16 ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.
W przypadku dobrowolnego podania danych, wykraczających poza zakres określony
przepisami prawa przetwarzanie wynika z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Pani/Pan dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom, którym zostało
powierzone przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i
instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
VI. Okres przechowywania danych
W przypadku wygrania naboru i jednocześnie zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne zostaną
dołączone do akt osobowych i przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.
Dokumenty wszystkich pozostałych kandydatów z przeprowadzonego naboru
przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia powiadomienia pisemnie o wynikach
konkursu kandydatów. W tym okresie kandydaci mogą odebrać złożone w danej procedurze
naboru dokumenty w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, Wydział Informacji
Społecznej. Po wskazanym okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
VII. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania danych objętych udzieloną zgodą przysługują prawa wskazane
powyżej oraz dodatkowo:
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
VIII. Skarga do organu nadzorczego
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
IX. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
danych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem
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zgłoszenia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim bez rozpoznania. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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