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INFORMACJA 0 PRZEDLUZENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informuje, ze nabor na stanowisko Pracownika ds. obshigi w Muzeum Pomorza Srodkowego

w Shipsku - Oddziale Muzeum Wsi Slowiiiskiej w Klukach zostal przedluzony do dnia

15 grudnia 2020r. do godziny 15:30.

Pozostale zasady naboru pozostaj^ bez zmian.

DYREKTOR
Muzeum Pomorza

w

mgr Margtimva. Mazur
STARSZY KUSTOSZ

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z
04.05.2016), dalej RODO informuj?, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku z siedzibziprzy ul. Dominikahskiej
5-9, 76-200 Stupsk.
2) W sprawach zwiazanych z ochronydanych osobowych i realizacja^praw nalezy kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony
Danych wyznaczonym u Administratora na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazanym w pkt. 1}.
3) Dane osobowe Kandydata przetwarzane b?da, dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie przepisow prawa - art. 22(1)
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz wyrazonej zgody, gdy zakres danych przekracza przepisy prawa - zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane osobowe nie b§d^ przekazywane innym podmiotom, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa.
5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wytoniony w procesie rekrutacji, zostana dolgczone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaty si? do dalszego etapu, ale nie zostaty wybrane b?da,
odestane wraz z informacjq o wynikach rekrutacji.
6) Kandydatom przysluguje prawo do dost^pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni^cia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (gdy dane s^ nieprawidbwe) oraz prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych wynikajacy z przepisow prawa jest obligatoryjny.
8) Zgoda moze zostac wycofania w dowolnym momencie co nie wpfywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencja, wycofania si? ze zgody jest brak mozliwosci dalszego przetwarzania
danych, co wiaze si? z odrzucaniem/usunie_ciem aplikacji.


