
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) – dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przekazanych w dokumentacji rekrutacyjnej (w tym nr telefonu i adresu e-mail)  
w  prowadzonej przez Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. 

Zgoda dotyczy danych osobowych dodatkowych, przekazywanych w dokumentacji rekrutacyjnej, 
a nie wynikających z przepisów prawa, tj. art. 221 Kodeksu pracy.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym czasie.  

 
……………………………………….. 

                                        podpis wyrażającego zgodę 
 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej z siedzibą: 34-484 Zubrzyca Górna, tel. 18/28-527-09, e-mail: biuro@orawa.eu;  

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z kierując 
pytanie do Administratora Danych Osobowych.   

3) przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie dane osobowe w dokumentacji rekrutacyjnej ponad 
dane osobowej obowiązkowe wynikające z zapisów Kodeksu pracy, będą przechowywane 
zgodnie z przepisami prawa (tj. 3 miesiące od zatrudnienia osoby na stanowisku, na które 
prowadzona była procedura rekrutacyjna); 

5) ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
rozporządzenia RODO;  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 


