
 
załącznik  do ogłoszenia 

INFORMACJA DLA KANDYDATA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119/1)  zwane dalej RODO informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego  
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl; 
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do 
kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora  Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego           
w Wałbrzychu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                       
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724); 

5) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnej procedurze naboru będą przechowywane 
przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata, jego oferta 
zostanie odłożona do akt osobowych. 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania; 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy 
oraz na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) i rozporządzenia Ministra Kultury                      
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) jest niezbędne, aby uczestniczyć                
w konkursie. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

10) Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w konkursie na wolne stanowisko, wyłącznie przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-
14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu wyboru kandydata na ww. stanowisko 
oraz zatrudnienia wybranego kandydata. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości cofnięcia zgody  
na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie. 
 
 

……………………….………………….……………………………. 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
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