
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową 

Galerię Sztuki w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi prawidłowego 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  

Administratorem danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Kontakt z 

inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email 

iodo@zacheta.art.pl 

Odbiorcami danych w rozumieniu mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i 

technologiczną w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane 

stanowisko pracy.  

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiot danych 

może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Administrator danych 

osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji 



 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla przyszłych rekrutacji 

organizowanych przez administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania 

jest zgoda osoby, której dane dotyczą z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi 

prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  

Administratorem danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Kontakt z 

inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email 

iodo@zacheta.art.pl 

Odbiorcami danych w rozumieniu mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i 

technologiczną w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji i po tym okresie administrator 

danych może się zwrócić z prośbą o ich aktualizację lub w braku odpowiedzi dane zostaną 

usunięte.  

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiot danych 

może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Administrator danych 

osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

 


