
 

Informacja o danych osobowych w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  

w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach 

związanych z danymi również mailowo: iod@muzeumgpe-chorzow.pl  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do oceny Pani /Pana kwalifikacji, 

zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w Muzeum na określonym stanowisku. Jeżeli nie 

poda Pani/Pan danych osobowych, to niemożliwym będzie tego ustalenie. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji 

pracownika Muzeum. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO"), w związku art. 221 § 1 kodeksu pracy w zakresie danych tam 

wymienionych, 

b) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w 

życiorysie i w liście motywacyjnym, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora – w 

zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator posiada uzasadniony 

interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności. Jest to wymagane, by móc 

ocenić, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na dane stanowisko. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe jeśli będzie to konieczne do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane mogą być 

przekazane podwykonawcom Administratora takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta, 

dostawca usług IT. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji 

międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w 

przypadku danych osobowych na których przetwarzanie wyrażono zgodę, do czasu wycofania 

zgody. 
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