
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W TOKU PROCESU REKRUTACJI 

Realizując obowiązki informacyjne określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO1, niniejszym Muzeum Miejskie 

w Bieruniu (w organizacji) w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym procesem 

rekrutacji, informuje że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 

z siedzibą przy ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, posługujące się nr NIP: 6462973591 (dalej nazywane 

w skrócie “Muzeum”). 

2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela powołany przez Muzeum 

Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: 

IOD@muzeum.bierun.pl 

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum w celu przeprowadzenia rekrutacji i 

wyłonienia odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko pracy. 

4. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane przez Muzeum w celu obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami wysuniętymi w związku z przeprowadzaną lub zakończoną rekrutacją, 

jak również z uwagi na obowiązujące Muzeum wymogi archiwizacyjne. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w opisanych powyżej celach odbywa się na podstawie: 

a. działań koniecznych do podjęcia przed zawarciem umowy - Muzeum przetwarza dane 

osobowe dotyczące imienia (imion) i nazwiska kandydata do pracy, daty urodzenia, danych 

kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu 

zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie opisanym przepisami art. 

22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm., 

dalej: k.p.); 

b. zgody - Muzeum przetwarza wszelkie inne niż opisane powyżej dane osobowe przekazane 

dobrowolnie przez kandydata w związku z rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, a więc z uwagi na wyrażoną zgodę, a w przypadku wskazania w toku rekrutacji 

tzw. szczególnych kategorii danych na podstawie wyraźnie udzielonej przez kandydata 

zgody, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; 

c. uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez administratora - Muzeum przetwarza 

wszelkie dane osobowe zebrane w trakcie rekrutacji również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO, z uwagi na niezbędność podjęcia takiego przetwarzania dla realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 

którymi jest obrona i/lub ewentualne dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną lub 

zakończoną rekrutacją; 

d. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Muzeum może także przetwarzać 

dane osobowe pozyskane w toku rekrutacji z uwagi na ciążące na Muzeum obowiązki 

archiwizacyjne, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej: u.n.z.a.a.) czy 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.). 

6. Pamiętaj, że wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, wobec 

czego Muzeum utraci prawo przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, niemniej wycofanie 

zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

                                                
1 Rozporządzenie 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) 



podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie niezamieszczenie tych dodatkowych danych 

lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie będzie podstawą niekorzystnego  

traktowania, a także nie będzie powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji – w 

szczególności nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

7. W sytuacji, gdyby kandydat wyraził wolę przystąpienia także do ewentualnych przyszłych 

rekrutacji prowadzonych przez Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Muzeum 

przetwarzać będzie dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji także po zakończeniu 

rekrutacji na rzecz, której zostały zebrane, przez okres roku od zakończenia rekrutacji przy okazji, 

której zostały zebrane, w celu podjęcia ewentualnego kontaktu z kandydatem w przypadku 

zorganizowania kolejnej rekrutacji. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Muzeum. 

Sytuacja taka ma miejsce w szczególności, gdy Muzeum korzysta z usług świadczonych przez te 

podmioty (np. obsługa prawna, obsługa IT, hosting e-mail czy inny tego rodzaju outsourcing usług, 

w tym przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem zasobów firmy rekrutacyjnej). Dane mogą 

zostać udostępnione także podmiotom państwowym uprawnionym do uzyskania takich informacji 

na podstawie przepisów prawa. 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury dokumentacja z naboru zostanie włączona 

do akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa. 

10. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg 

praw gwarantowanych przez RODO. Masz więc prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych - w zakresie opisanym w art. 15 RODO, 

b. sprostowania poprawności tych danych - w zakresie opisanym w art. 16 RODO, 

c. usunięcia danych - w zakresie opisanym w art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w zakresie opisanym w art. 18 RODO. 

11. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, 

a które to dane osobowe będą następnie przetwarzane przez Muzeum w sposób zautomatyzowany 

- zgodnie z art. 20 RODO - przysługuje Ci również prawo do ich przeniesienia i dostarczenia 

innemu administratorowi. Podkreślić jednak należy, że co do zasady Muzeum nie korzysta ze 

zautomatyzowanego przetwarzania danych, wobec czego prawo to w większości przypadków nie 

będzie przysługiwać. 

13. Ponadto, w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie uzasadnionego 

prawnie interesu realizowanego przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

przysługuje Ci także względem Muzeum prawo sprzeciw, wobec takiego przetwarzania - w 

zakresie i na zasadach opisanych w art. 21 RODO. 

14. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją Muzeum będzie przetwarzać do 

momentu jej zakończenia. Z uwagi na realizację celu w postaci obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami kandydatów zgłaszanymi po zakończeniu przeprowadzonej rekrutacji dane osobowe 

zgromadzone w trakcie procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podkreślić również należy, że z uwagi 

na charakter działalności Muzeum i związanie przepisami u.n.z.a.a., dane osobowe mogą być 

przechowywane również w innym ustalonym przez ustawę lub przepisy szczegółowe terminie, 

jeżeli zostaną zakwalifikowane jako materiał stanowiący fragment właściwego zasobu 

archiwalnego. 

15. Przekazanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, niemniej konieczne do 

wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Brak przekazania tych danych spowoduje, że 

niemożność udziału w procesie rekrutacyjnym. 

16. Dane osobowe w ramach przeprowadzanej rekrutacji nie będą podlegały automatycznemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



17. We wszelkich sprawach spornych z zakresu ochrony danych osobowych przysługuje Ci również 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres kontaktowy Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych to ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wszelkie inne dane kontaktowe do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych dostępne są pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, 

natomiast informacje na temat wnoszenia skarg znajdziesz tym adresem: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 


