
Załącznik  nr 3 

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy  

w Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

postępowania rekrutacyjnego na stanowisko      ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest  Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)  adres:  82-110 Sztutowo ul. Muzealna 6, 

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail; inspektor@cbi24.pl. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze.  

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa  

w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zawartych 

umów.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:   

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -  

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych.; 

b) prawo do wniesienia skargi  w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

       …Dyrektor – Piotr Tarnowski…. 

             podpis Administratora  

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 

      (data, podpis) 


