
Obowiązek informacyjny w sprawie przeprowadzenia procesu rekrutacji 

 

Zgodnie z artykułem 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) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), Centrum Sztuki Mościce informuje, że: 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest 
konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem 
pozwalające w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia; 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie : Centrum Sztuki 
Mościce z siedzibą w Tarnowie, ul Traugutta 1,  

3. Administrator powołał inspektora danych osobowych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: m.batko@csm.tarnow.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje i wypełnienia 
obowiązków wynikających z kodeksu Pracy 

5. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 
1 litera a), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do przenoszenia danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia 
procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w 
razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie 
lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Centrum 
Sztuki Mościce. 

8. W przypadku braku zatrudnienia dane zostaną zniszczone. 
9. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed 

sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

10. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych 
wymienionych w Kodeksie Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w 
procesie rekrutacji. 

11. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego 
na adres odpowiedniego administratora danych osobowych. 

 

……………………………………………. 

 (podpis Kandydata) 


