Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze na stanowisko
Specjalisty ds. rozliczeń finansowych i kadrowych oraz Głównego Księgowego
w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest
Muzeum-Orawski Park Etnograficzny z siedzibą: 34-484 Zubrzyca Górna, tel. 18/28-527-09;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego proces przetwarzania
danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
iodo.public@gmail.com lub piszą na adres Administratora;
3) Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnego postępowania konkursowego oraz podjęcia
działań przed zawarciem umowy;
4) Pozyskane w procesie postępowania konkursowego Pani/Pana dane nie będą przekazywane do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
5) Pozyskane w procesie postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą przechowywane
zgodnie z przepisami prawa (tj. 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego);
6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest konieczne do przeprowadzenia procesu
postępowania konkursowego. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne
i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, która może być w dowolnym momencie cofnięta;
7) Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej nie gromadzi i nie przetwarza danych
osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu
profilowania osób;
8) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan
zwrócić się do Muzeum-Orawski Park Etnograficzny z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych
osobowych niezgodnie z prawem;
9) Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych udzieli Dyrektor Muzeum-Orawski
Park Etnograficzny lub powołany Inspektor Ochrony Danych.
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