
KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH  I WIZERUNKU KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO  SIĘ O ZATRUDNIENIE NA 

STANOWISKU PRACOWNIKA DS.OBSŁUGI TECHNICZNEJ W MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W  
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata 
ubiegającego się o zatrudnienie 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 , zwanego dalej „RODO”, 
informuje się, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, 
z siedzibą przy ul. Ignacego Kraszewskiego 5b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-20-93-530, REGON 
362918230, tel. 77/48-23-686; 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- iod@muzeumkozle.pl. 
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO, 
b) art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), zwanej dalej 
Kodeksem pracy; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
a) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 5 lat po upływie roku, w którym zakończono 

nabór (kategoria archiwalna B 5),  
b) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnienia,                 

a następnie okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy;  
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO; 
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak podania danych osobowych 
skutkuje odmową udziału w naborze kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Muzeum Ziemi 
Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, 
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych w przypadkach 
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (w tym organom kontroli i ochrony prawa); 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.” 
 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą praw i obowiązków 
związanych z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych: 
 

 
Kędzierzyn-Koźle, dnia  …………….                                         ………………………… 
         (podpis kandydata ) 

 

 

 
 
 
 
 



 
……………………………………      …………………………………. 

(imię i nazwisko)        (miejscowość, data) 
 
  

…………………………………… 
      (adres zamieszkania) 

 

Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalonego w postaci zdjęcia 
fotograficznego wizerunku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Muzeum Ziemi Kozielskiej w 

Kędzierzynie-Koźlu 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Muzeum Ziemi 
Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Ignacego Kraszewskiego 5b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, w celu przeprowadzenia naboru kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu podanych 
przeze mnie danych osobowych: 
1) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 5 lat po upływie roku, w którym zakończono 

nabór ( kategoria archiwalna B 5),  
2) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnieni,                 

a następnie okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy; 
 
2. Niniejszym udostępniam Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Ignacego Kraszewskiego 
5b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle, mój wizerunek utrwalony w postaci zdjęcia fotograficznego i wyrażam zgodę 
na jego przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w celu przeprowadzenia 
naboru kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.  
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu mojego 
wizerunku utrwalonego w postaci zdjęcia fotograficznego: 
1) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 5 lat po upływie roku, w którym zakończono 

nabór ( kategoria archiwalna B 5),  
2) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnienia,                 

a następnie  okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy (kategoria archiwalna B 50);  
 
 

………………………………… 
                (podpis kandydata ) 
 


