
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną 

(rekrutacja) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem 

oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, 

przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy placu 

Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-tm.pl w celu dodania do bazy 

kandydatów i przekazywania moich dokumentów potencjalnemu pracodawcy. 

 

…………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

 

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w oparciu 
 o zgodę 
 
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w formularzu oraz 
dokumentach rekrutacyjnych jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 
Mazowieckim z siedzibą przy placu Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69, e-mail: 
kontakt@mck-tm.pl. 

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, odwołania zgody 
należy skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych 
danych kontaktowych lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iod@mck-tm.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania do bazy rekrutacyjnej  
i udostępnienia ich potencjalnym pracodawcom w związku z prowadzonymi u nich 
rekrutacjami, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dodania do 
bazy oraz wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez 
potencjalnego pracodawcę. Odmowa podania danych uniemożliwi przekazanie 
 i rozpatrzenie oferty.  

5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku  
z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania 
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej 
wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 
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z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7. Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą 
przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami dane osobowe będą mogły być przetwarzane do czasu 
przedawnienia roszczeń.  

8. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na 
podstawie przepisów prawa, a także potencjalnym pracodawcom.   

9. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowych.  

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na 

przetwarzanie danych realizowane przez Administratora. 
 

 


