Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą
informacyjną

Ja niżej podpisana / podpisany ……………………………………………………, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku moich danych
osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z realizacją procesu
rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. edukacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zostałam/ em
poinformowana, że:
1) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem:
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.
3) Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, tj. na podstawie
mojej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją
przepisów Kodeksu pracy.
4) Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub
którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę
serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy o pracę – przez okres zatrudnienia, a po jego
zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji pracowniczej.
8) Przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
procesem rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w
procesie rekrutacyjnym.

…………………………………….……………………..
(data i podpis)

