
Oświadczenie kandydata  

w konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości  

z siedzibą w Wołominie  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3  

05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko 

Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie. 

 
 

 

……………………………..………………                                       Wołomin, dnia …………………………….. 

        (imię i nazwisko) 

 

           

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński z siedzibą  

w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. 

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Pan 

Jarosław Franczak – kontakt: iod@powiat-wolominski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  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 (RODO), 

w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa dot. archiwizacji. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza Pani/Pana prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz 

warunkiem uczestnictwa w konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich 

podania, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości powołania  

na stanowisko objęte konkursem. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

 

                                                                                      Stwierdzam własnoręcznym podpisem  

                                                                                                  zapoznanie się z klauzulą informacyjną  

                                                                                                

 

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

                                                                                                                                (podpis) 

mailto:iod@powiat-wolominski.pl

