
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika 

 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia 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) (Dz.Urz.UE.L.2016.119) zwane RODO informujemy, że: 

 
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora w 

Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża. tel. 86 216 59 55, e-mail: 

sekretariat@teatrlomza.pl.  

 

2. Inspektor ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą 

elektroniczną pod adresem tadeusz_michalowski1@wp.pl lub pod naszym adresem 

pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych". 

 

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu rekrutacji, w 

celu wyboru oraz zatrudnienia pracownika. 

 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom lub osobom. 

 

5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane: do upływu 2 miesięcy od 

zakończenia procesu rekrutacji i wyboru pracownika.  

 

6. Przysługuje Panu/Pani: 

a. prawo dostępu do swoich danych  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c. prawo do usunięcia danych  

d. ograniczenia przetwarzania danych 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f. prawo do przenoszenia danych , 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie 

skutkuje niemożnością realizacji umowy o pracę. 

 

8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą profilowane. 

 

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie  z 

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika 

 

 

____________________                                      ______________________ 
             Data                                             Podpis Kandydata 

mailto:sekretariat@teatrlomza.pl

