
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki z siedzibą 
w Bolesławcu Pl. Marszałka Piłsudskiego 1c, reprezentowany przez Dyrektora Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki. 

2. Inspektor ochrony danych (kontakt: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum 
Ceramiki w Bolesławcu, Pl. Marszałka Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, telefon 75 644 21 
45, e-mail: sekretariat@bok.boleslawiec.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań BOK-MCC na 
podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.;  

- art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• art. 22 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres : 

- będą niszczone po zakończonym procesie rekrutacji 

    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

   8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia. 

   9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, a zatem 
jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji. 

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

                

 

                                                                                                                                          
……………………………..………………………………………. 
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