
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział 

w naborze na wolne stanowisko pracy 

 

    Zgodnie z rozporządzeniem 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) informuję, że: 

 

1.Administratorem danych jest  Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, sekretariat@mnpe.pl, 

zwany dalej Muzeum. 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 

kontaktować się pod adresem mailowym: nedzaodo@interia.pl. 

3.  Dane osobowe  osób aplikujących przetwarzane będą w celu: 

a/ realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru: 

-   przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1               

lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 §  1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach 

szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu 

o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1  lit. c) RODO w celu 

wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 

221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 

221 § 4 Kodeksu pracy, 

Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa 

jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji 

przysługuje kandydatowi prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można 

cofnąć drogą, którą została wyrażona. 

b/ archiwizacji na podstawie: 

- przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

– w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

4. Odbiorcami danych osobowych osób aplikujących będą osoby upoważnione przez 

Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

5. Dane osobowe osób aplikujących nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe będą przechowywane: 

- w przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych 

i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej, 

- w pozostałych przypadkach zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej. 

7. Osobom aplikującym przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych 

osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Wniesienie żądania usunięcia 

danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone 

w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 

powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 
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8. Osobom aplikującym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

9.  Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. Jeżeli osoba ubiegająca się o 

zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika z przepisów  wówczas 

podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Niepodanie danych uniemożliwi 

udział w procesie rekrutacji. 

10.  Przetwarzanie danych osobowych osób aplikujących nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO.                                   

 

 


