Klauzula informacyjna:
Administratorem danych jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie, z siedzibą przy
ul. Senackiej 3, 31-002 Kraków, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Numerem PRM/90/06, dnia 7 lipca
2006 roku oraz do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Województwo
Małopolskie, pod numerem RIK 11/99, NIP 6750004471, REGON 357080620.
Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. imię,
nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy)
przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego tj. celem
weryfikacji kandydatów i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pozostałe dane zawarte
w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6
ust. 1 lit a RODO), wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, która może zostać
odwołana w każdym czasie.
Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu jej zakończenia i niezwłocznie po
zakończeniu procesu rekrutacji zostaną one usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na
udział w przyszłych rekrutacjach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane będą przez okres
1 roku od dnia ich przesłania.
Przesłane dane osobowe możemy przekazać:
- podmiotom przetwarzającym w imieniu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania
rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów
informatycznych;
- pomiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i
celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać
będzie z przepisów prawa.
Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których
przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres
Administratora, email: iod@ma.krakow.pl

