
  
Klauzula informacyjna 
  
Na podstawie 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, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że: 
  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, ul. Zamkowa 8, 32-020 
Wieliczka 
Dane kontaktowe Administratora są następujące: 
adres do korespondencji: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka 
e-mail: sekretariat@muzeum.wieliczka.pl 
nr tel.: + 48 12 289 16 11 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:  
e-mail: iodo@muzeum.wieliczka.pl 
nr tel. komórkowego: + 48 782 99 12 15 
nr tel. stacjonarnego: + 48 12 289 16 29 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko 
pracy Asystent Muzealny w Dziale Historii i Kultury Materialnej Górnictwa. 

4.  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy 
oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu pracowniczego 
Administratora, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu. 

6. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na 
stanowisko Asystent Muzealny w Dziale Historii i Kultury Materialnej Górnictwa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi 
wskazanymi w pkt. 2 powyżej. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego. 
10. Zgodnie z treścią art. 22

1
 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych 

obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 22

1 
§ 1 k.p., jest dobrowolne, ale 

konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym 
zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia. 

11. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość 
wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny 
uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach 
aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę  w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.  
  
  
  
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka w Wieliczce  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisko  Asystent Muzealny                                
w Dziale Historii i Kultury Materialnej Górnictwa i akceptuję jej treść. 
Jednocześnie:  
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Asystent Muzealny w Dziale Historii i Kultury Materialnej 
Górnictwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO

1
. 

  
 

______________________________________ 
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata 

 
_____________________________________ 
1
 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art.22¹ §1 k.p, do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są 

obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem  
 

 

 


