
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
  Administratorem Twoich danych jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu  
 z siedzibą przy ulicy Kąpielowej 8 w Szydłowcu. Nasz e-mail to  biuro@muzeuminstrumentow.pl a numer 
telefonu 48 617 17 89 . 
 

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Pan Mariusz Świercz, z którym skontaktujesz się 
mailem:  iodo@muzeuminstrumentow.pl  

 
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach rekrutacyjnych. W zależności od Twojej decyzji – na potrzeby 

jednej lub wielu rekrutacji. Podstawą naszego działania jest art. 22 ze zn.1 Kodeksu Pracy. Prosimy Cię o podanie 
tylko takiego zakresu danych, jaki wynika z tego przepisu. Jeżeli wyrazisz zgodę na włączenie Cię do naszej bazy 
rekrutacyjnej, podstawą naszego działania będzie także Twoja zgoda. Pamiętaj, że zawsze możesz ją odwołać.  

 
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. 

Jeżeli wyrazisz zgodę na pozostanie w naszej bazie rekrutacyjnej w celu wykorzystywania Twoich danych 

do wielu rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody. Jeżeli nie udzielisz 

zgody, usuniemy je najpóźniej w terminie 4 m-cy po zakończonej rekrutacji. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też złożyć sprzeciw wobec przekazania Twoich danych Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ale w takim przypadku realizacja celu 

związanego z rekrutacją nie będzie możliwa.  

Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z  obowiązkiem informacyjnym 

 

___________________________ 
(czytelny podpis kandydata) 

 

KLAUZULA ZGODY 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  

 wyrażam  
 

  nie wyrażam 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

 

___________________________ 
(czytelny podpis kandydata) 

 

mailto:iodo@muzeuminstrumentow.pl

