
                                KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                   

w Żninie z siedzibą 88-400 Żnin ul. Sienkiewicza 4, adres mailowy: bibliotekaznin@wp.pl,                      

tel. 52 3020516; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie Państwo   kontaktować się 

drogą mailową: daneosobowe24h@wp.pl lub telefonicznie 607753475; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

    - wykonania umowy cywilno-prawnej, której stroną jest osoba, a której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO, 

    - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym do bezpieczeństwa i 

organizacji pracy, prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej oraz jej archiwizacji, 

ewidencjonowania czasu pracy, prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych - art. 6 ust. 1 lit 

c) RODO. 

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy  

oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze 

stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, 

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.  W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza 

przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego 

w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków 

podatkowo – składkowych.  

 

 

                                        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących  mojego numeru 

telefonu oraz adresu e-mail przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie w celu kontaktu 

ze mną, wysyłania powiadomień  lub innych informacji związanych z miejscem pracy.  

     Oświadczam ,że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie do wycofania zgody 

na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 

 

               

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


