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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, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. 
Warszawy, ul.  Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa-Wesoła 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się 
pod adresem iod@safeguard.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych. 

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

 przepisy prawa w zakresie obowiązków przyszłego pracownika wynikających z prawa 
pracy oraz innych przepisów prawa obowiązujących Pracodawcę (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) 

 zgoda, rozumiana jako zgoda na przetwarzanie pozostałych danych osobowych w 
ramach prowadzonej lub przyszłych rekrutacji  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania 
zgody lub przez okres miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas kolejnych rekrutacji przez 2 lata lub do 
momentu wycofania zgody 

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Ośrodek Kultury, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów; 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają 

z powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą również 
profilowane 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w sytuacji przetwarzania danych osobowych z naruszeniem prawa, w tym RODO 
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