
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy, 

kierujących do Zamku Cieszyn swoje CV, biorących udział w rekrutacji. 

 

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3abc, 

Cieszyn. Możliwość kontaktu: info@zamekcieszyn.pl;  tel. +48 33 851 08 21 lub Inspektor 

Danych Osobowych – Anna Romik: iod@zamekcieszyn.pl  

 

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby: 

1. przeprowadzić rekrutacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, 

2. sprawdzić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na wskazanym 

stanowisku,  

3. podjąć decyzje o wyborze odpowiedniej osoby do pracy u nas. 

Za Pana/Pani odrębną zgodą będziemy przetwarzać dane także do prowadzenia 

przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

Otrzymane dane osobowe przetwarzać będziemy na postawie:  

1. art. 6 ust 1 lit. b i c RODO (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne 

do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; 

data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; 

przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

2. Art. 6 ust.1 lit. a zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście 

motywacyjnym, jeżeli wraz z CW przekazano dane inne niż: imię i nazwisko; data 

urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia. 

3. Art. 6 ust.1 lit. a zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia 

przyszłych rekrutacji. 

 

Będziemy przechowywać pozyskane dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji 

na stanowisko, na które Pani/Pani aplikuje. W przypadku odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane 

osobowe  przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.  

Będziemy przekazywać Pana/Pani  dane osobowe podmiotom z którymi 

współpracujemy oraz którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko 

zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

 



Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

2. prawo dostępu do danych osobowych, 

3. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

4. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych 

osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani 

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pan/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na 

podstawie Pan/Pani zgody lub umowy.  

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane 

przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; 

dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – 

posiada Pan/Pani uprawnienie do  wycofania zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Zamku 

Cieszyn. 

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu – może Pan/Pani zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na 

Pana/Pani szczególną sytuację. 

 

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 


