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Informacja dotycząca  przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji 

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).  

2. Administratorem  Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem 

się o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno,  

ul. Kostrzewskiego 1 (zwane dalej: MPPP w Gnieźnie), wpisane do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, 

REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. 61 426 46 41, e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl 

3. Cel i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach 

prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym wizerunek  zawarte w aplikacji, na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana  

w dowolnym czasie. 

5. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu. 

6. Przysługujące uprawnienia: 

1)   prawo  dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) danych, 

3) prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi 

w art. 18 RODO), 

5) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO), 
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7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  

Danych Osobowych. 

7. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych,  

 przechowywało będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy 

w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zgodnie jednolitym rzeczowym  

wykazem akt. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych  

danych jest dobrowolne. 

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym 

z Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.  

10. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można skontaktować się telefonicznie 61 426 46 41 w. 204 lub na adres e-mail 

iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum. 

 

 

 


