
KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA 

 
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016), informujemy: 

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą 

ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów. 
 

2. Kontakt w sprawie danych osobowych może nastąpić z Inspektorem Ochrony Danych listownie 

oraz pod nr tel: 17 853 52 78 (wew. 31) lub adres e-mail: tkusior@muzeum.rzeszow.pl. 
 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest całokształt czynności związanych z procesem 

rekrutacji, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko 

Asystent w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Aby podanie o pracę mogło być rozpatrzone do 

dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć podpisaną własnoręcznym podpisem zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (druk stanowi załącznik do oferty pracy). 
 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 
 

5. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: 

a) dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych), 

b) zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji, 

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, za wyjątkiem 

ograniczeń związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych), 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba, że przetwarzanie jest wymagane 

przepisami prawa, 

e) przenoszenia danych osobowych, 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania, 

g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie udzielonej zgody), 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Muzeum oraz organy publiczne 

lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. 
 

7. Muzeum nie będzie przekazywało danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania:  

− ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781); 

− art. 6 ust. 1 lit. a); art. 6, ust. 1, lit. b) 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016); 

− art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320). 
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