Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko sprzątacz/sprzątaczka w Białostockim Ośrodku
Kultury
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L
119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż
1) Administratorem danych osobowych jest Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Bialystok
2) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie
podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: iod@bok.bialystok.pl
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie – proces rekrutacji na stanowisko sprzątacz/sprzątaczka
w Białostockim Ośrodku Kultury,
4) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,
jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów
informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli
dostępu),
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom
przetwarzającym dane w celu świadczeń medycznych, ubezpieczeniowych.,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 21 dni, nie krócej jednak niż do zakończenia
procesu rekrutacji oraz do momentu odwołania zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
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