
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 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), dalej jako Rozporządzenie, na podstawie 
art. 13 ust.1 i ust.2 Galeria Bielska BWA informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Galeria 

Bielska BWA, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, reprezentowana przez Dyrektora.  

e-mail: info@galeriabielska.pl, tel. +48 33 812 58 61.  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Galerii 

Bielskiej BWA na podstawie: 

• przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w zakresie przewidzianym w art. 22 1  tejże 

ustawy. 

• wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie nie wymienionym w art. 22 1 

Ustawy Kodeks pracy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. 

podmiot świadczący usługi IT, radca prawny. 

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy 

niż do zakończenia danego procesu rekrutacji i wyboru kandydata do pracy. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania 

ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Galerii Bielskiej 

BWA. 

 

Podpis kandydata do pracy 


