
Prezydent Miasta Lublin

O         Ś     W     I         A     D         C Z         E N         I         A  

osoby przystępującej do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji

kultury pn. Galeria Labirynt

Ja, niżej podpisana/y…………………..………………….………………………………………
imię i nazwisko kandydata

oświadczam, że:

 posiadam obywatelstwo polskie;

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;

 nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy
się przeciwko mnie postępowanie karne lub karno-skarbowego;

 nie  byłam/em  karana/y  zakazem  pełnienia  funkcji  kierowniczych  związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

 wyrażam zgodę  na  posługiwanie  się  treścią  autorskiego  programu  realizacji  zadań
w trakcie postępowania konkursowego, w szczególności w trakcie trwania posiedzeń
komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Galerii Labirynt;

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Lublin moich danych osobowych
w zakresie innym niż określony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1320,  z  2021 r.  poz.  1162 oraz  z  2022 r.  poz.  655)
zawartych w złożonych dokumentach w związku z przeprowadzanym konkursem na
kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury pn. Galeria Labirynt.

……………..…………………..…
data i czytelny podpis kandydata

K L A U Z U L A I N F O R M A C Y J N A

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe:

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych,  z którym może Pani/Pan  kontaktować się

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
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Załącznik do Ogłoszenia o konkursie  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr  87/4/2022 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji

kultury pn. Galeria Labirynt



Prezydent Miasta Lublin

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora - Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisko Dyrektora  Galerii Labirynt, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c
RODO  w  związku  z  przepisami  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
a  także  w  celach  archiwalnych w  związku  z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym   i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  zakresu działania archiwów zakładowych,
oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w przypadku innych danych
osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeks pracy).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być podane do  publicznej  wiadomości  na  stronie  Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin. Pozostałe dane osobowe będą ujawnione wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. uprawnionym do kontroli
poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego. Ponadto Pani/Pana dane mogą
być ujawnione  podmiotom,  którym  dane  zostaną  powierzone  do  przetwarzania  np.:  w  celu
świadczenia  usług  serwisowych  systemów  informatycznych  (COIG  S.A.  ul.  Miłkowska  100,
40-065  Katowice),  oraz  świadczenia  usług  wsparcia  i serwisu Biuletynu Informacji  Publicznej
(IDEO Sp. z o. o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów).

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  jedynie  w  okresie  niezbędnym  do  wykonania
wszystkich czynności związanych z realizacją celu,  dla którego zostały zebrane lub w okresie
wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą
one  być  przechowywane  jedynie  w zakresie wynikającym  z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa m.in. dotyczących archiwizowania dokumentacji.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich
kopii, w przypadkach określonych w art. 15 RODO,

b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 16 RODO,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych w przypadkach
określonych w art. 17 RODO,

d) prawo żądania  ograniczenia  przetwarzania danych  osobowych, w  przypadkach
określonych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

f) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody   w dowolnym momencie, w formie
jakiej  została  wyrażona,  tj.  pisemnie  na  adres:  Wydział  Kultury  Urząd  Miasta  Lublin,
ul. Złota 2, 20-112 Lublin. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i  jest obowiązkowe.
Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje niemożność udziału w konkursie i ewentualnego
powołania  Pani/Pana  na  stanowisko  dyrektora.  W  zakresie  danych  osobowych,  które  są
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne i nie wpływa
na możliwość przystąpienia do konkursu.
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