
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamek Królewski
w  Chęcinach,  ul.  Małogoska  7,  26-060  Chęciny,  zawartych  w  dostarczonych  przeze  mnie
dokumentach  aplikacyjnych  w  celu  realizacji  procesu  rekrutacji,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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 RODO). Zostałam/em poinformowana/y iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w
każdym czasie.

□ TAK, wyrażam zgodę                                □ NIE

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez  Zamek
Królewski  w Chęcinach,  ul.  Małogoska 7,  26-060 Chęciny,  zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
zgodnie z RODO. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w
każdym czasie.

□ TAK, wyrażam zgodę                                □ NIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuje się, iż:
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Zamek Królewski  w Chęcinach,  ul.
Małogoska 7, 26-060 Chęciny, adres e-mail:  biuro@zamek.checiny.pl,
2.  W  sprawach  związanych  z  ochroną  swoich  danych  osobowych  można  kontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl; tel: +48 795626770.
3.  Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  procesu  rekrutacji  i  procesów
przyszłej rekrutacji, na podstawie przepisu prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  c RODO  oraz na  podstawie  dowolnych  zgód  wyrażonych  przez
Panią/Pana zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, do czasu
zgłoszenia  sprzeciwu  względem  ich  przetwarzania,  ale  nie  krócej  niż  przez  okres  wynikający
z kategorii archiwalnej danej sprawy.
5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do
ich sprostowania,  usunięcia,  jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania,   prawie do
przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na
wstępie.
7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano  na  podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8.  Podanie   danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  jest  to  warunkiem  uczestnictwa  przez
Panią/Pana  w  procesach  rekrutacyjnych  prowadzonych  przez  Zamek  Królewski  w  Chęcinach.
Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  rozpatrzenia  Pani/Pana
kandydatury w procesach rekrutacyjnych.
9.  Informujemy,  iż  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,
organizacji  międzynarodowych  ani  innych  odbiorców  danych  oraz  że  nie  będą  przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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