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Na podstawie właściwych 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), udostępnia się 

Państwu poniższy zakres informacji 

1. Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana 
ofercie pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu (w dokumentach rekrutacyjnych) klauzuli zgody 
na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Mogą Państwo w tym celu 
skorzystać z poniższej klauzuli:  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych konieczna w konkretnym procesie rekrutacji ( w 

przypadku zamieszczenia oferty pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu na stronie 

internetowej): 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie 
ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje 

Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko……………………, 
nr ogłoszenia…………….. ” 

2. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w przyszłych procesach 
rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji dodatkowej zgody. Nie jest to obowiązkowe, ale 
jeżeli nie wyrażą Państwo takiej zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w 
przyszłych procesach rekrutacji pracowników. W przypadku chęci wyrażenia zgody mogą Państwo 
skorzystać w tym zakresie z poniższej klauzuli:    

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych konieczna w przyszłych procesach rekrutacji: 

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej 
przeze mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje 

Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

3. W przypadku kierowania do Muzeum Narodowego w Poznaniu aplikacji spontanicznych, tj. 
niebędących odpowiedzią na konkretną ofertę pracy, prosimy o zamieszczenie w dokumentach 
aplikacyjnych stosownej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo w 
tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych konieczna w aplikacji nadesłanej spontanicznie do 

Muzeum Narodowego w Poznaniu: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie 
ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje 

Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji przez okres……….….(podać 
czas, na jaki udzielana jest zgoda np. przez okres 1 roku od dostarczenia dokumentów aplikacyjnych”) 
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4. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje 
Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, zwane dalej także Muzeum. 
 

5. Inspektor ochrony danych osobowych 
Administrator Państwa danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. Mogą 
Państwo skontaktować się z nim pod numerem telefonu, +48 61 85 68 034 lub poprzez adres e-mail 
iodo@mnp.art.pl, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych 
regulujących problematykę ochrony danych osobowych.  
 
6. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach koniecznych w procesie rekrutacji, na 
podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu pracy i ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.  
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda i wola 
wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia przekazanej przez 
Państwa oferty pracy (dokumentów rekrutacyjnych) w naszej instytucji. Zgodę mogą Państwo w 
każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Brak zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych spowoduje, że przekazana przez Państwa 
oferta pracy (dokumenty rekrutacyjne) nie będzie mogła być brana pod uwagę w procesie 
rekrutacji i zostanie zniszczona bez jej merytorycznej oceny.  
 
7. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych 
na podstawie przepisów prawa. W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego:   
a) osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych,  
b) podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych, 
c) podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 
d) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 

prawną, podatkową i inne podobne usługi.  
 

8. Okres, przez który będą przetwarzane Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia procesu 
rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach 
rekrutacji - przez okres 1 roku od daty przekazania nam Państwa danych osobowych. W 
przypadku nadesłania spontanicznej aplikacji, tj. niebędącą odpowiedzią na konkretną ofertę 
pracy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na jaki obowiązuje udzielona przez 
Państwa zgoda. W przypadku braku wskazania tego okresu - przez okres 1 roku od daty 
przekazania nam Państwa danych osobowych.   
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9. Informacja o przysługujących Państwu prawach 
Posiadają Państwo prawo: 
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 

7 ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b) dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia, 
c) do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia, 
d) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia, 
e) ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia.  
 
10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących 
problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. 
 
11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
Państwa dane osobowe nie będą:  
a) przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  
b) profilowane,  
c) przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych, 
d) przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  


