KLAUZULA INFORMACYJNA

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO” wypełniając obowiązek nałożony przez
RODO na Administratorów Danych, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, informuje iż:

1) Administratorem Danych przekazanych przez Panią/Pana zawartych w Curriculum Vitae do celów
procesu rekrutacji jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, e-mail:
galeria@tarasin.pl.

2) Z

Inspektorem

Ochrony

Danych

może

Pani/Pan

skontaktować

się

e-mailowo:

inspektor.odo@tarasin.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów) w ramach procesu rekrutacji,

4) Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres sześciu
miesięcy, a następnie zostaną trwale usunięte,

6) w związku z przekazaniem swoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji,

7) wyrażając zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Panią/Pana danych dodatkowo ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z niniejszą klauzulą informacyjną.

……………………
Kalisz, dnia

……………………………………………..
Czytelny podpis

Pani/Pana dane są podane dobrowolnie i tym samym wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie
w celach związanych z procesem rekrutacji potwierdzając to w poniższym oświadczeniu:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina

w Kaliszu dla celów prowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe podaję dobrowolnie
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.
Dodatkowo zgadzam się / nie zgadzam się* na przetwarzanie przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina
w Kaliszu podanych danych osobowych zawartych w moim Curriculum Vitae dla celów przyszłych
rekrutacji.(niepotrzebne skreślić*)

…………..….……………………………………..
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

