KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA (rekrutacja)
Szanowny Kandydacie,
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonym procesem
rekrutacyjnym oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
W trosce o ochronę Pana/Pani danych osobowych informujemy:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl
oraz pisemnie na ww. adres siedziby Administratora.
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko pracy na jakie
złożył Pan/Pani dokumenty, jak i ewentualnych przyszłych rekrutacji - jeśli udzielą nam Państwo na nie zgodę.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy,
w procesie rekrutacji jest zawarcie i wykonanie umowy. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych podstawą
prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii np. informacje o zdrowiu (art. 9 ust. 1 RODO) konieczna
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Administrator realizując swoje prawa jak i obowiązki udostępnia Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności: podmiotom

świadczącym usługi informatyczne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może
tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa danych.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu
rekrutacyjnego oraz jeśli wyrażą nam Państwo pisemną zgodę w celu ewentualnych przyszłych rekrutacji tj. nie dłużej
niż 6 miesięcy.
Obowiązek podania danych osobowych
Administrator na podstawie prawa będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 22¹
Kodeksu Pracy tj.:
•

Imię (imiona) i nazwisko

•
•
•
•
•
•

Datę urodzenia
Dane kontaktowe wskazane przez taką osobę
Wykształcenie
Kwalifikacje zawodowe
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Inne jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów

Jeżeli w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym podadzą nam Państwo dodatkowe dane osobowe, ponad te, wskazane w
przepisach prawa np.
•
•
•
•
•
•

Numer telefonu
Adres email
Wizerunek
Zainteresowania
Stopień znajomości języków etc.
Dodatkowe umiejętności

Wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę.
Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania
z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez nas danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Informacja o przekazaniu danych do Państw Trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

