
Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów  

na pracowników w Centrum Kultury Wilanów 

 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów 

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), dalej „RODO”, jest Centrum Kultury Wilanów  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3, kod 02-960, NIP 951-20-96-781, REGON: 

015648270. 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

centrum@kulturawilanow.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 22 651 98 20 lub pisemnie  

na adres siedziby administratora. 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się 

poprzez adres: ido@kulturawilanow.pl. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami 

prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

2016/679); 

2) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia 2016/679). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora 

osobom wykonującym czynności w procesie rekrutacji na stanowisko Koordynatora Filii. 

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych lub upływu okresu 3 miesięcy. Okres przechowywania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgoda do klauzuli 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych  

w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego  

przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3, kod 02-

960, NIP 951-20-96-781, REGON: 015648270. 

 

______________________                            ____________________________ 

                  miejscowość, data                                      podpis osoby wyrażającej zgodę 


