
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie art. 13 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) administrator danych osobowych przedstawia wymagane 
informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum 
Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum. 
 
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres administratora lub 
poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem. 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego na podstawie przepisu prawa: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.). 
W przypadku podania szerszego zakresu danych, w tym danych kontaktowych przetwarzane one będą 
na podstawie zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane 
osobowe także w kolejnych naborach pracowników. W przypadku, gdy w dokumentach zawarte będą 
szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. 
Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. 
podmiot świadczący usługi informatyczne. 
 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych 
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku od 
momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej 
zgody. 
 
W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
Przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia danych osobowych; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

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. 
 
Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w 
tym nie będą poddawane profilowaniu. 
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