
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -  

umowa o pracę 

Zgodnie z 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, dalej: 

„Rozporządzenie Ogólne”) Polski Czerwony Krzyż. informuje, że: 

Administratorem Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczne Ognisko Muzyczne 

reprezentowane przez dyrektora Jana Gładysz, dane kontaktowe - siedziba: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 

telefon: 514 180 025 

Pani dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę z dnia …................ na 

podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy”), a po okresie obowiązywania ww. umowy o pracę – w celu archiwizacji  

i przestrzegania przez Polski Czerwony Krzyż obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do obowiązku 

przechowywania podanych danych osobowych na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ogólnego 

(„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).  

Udostępnienie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia 

umowy o pracę i jest warunkiem zawarcia tej umowy. Brak udostępnienia Administratorowi przez Pana danych 

osobowych, niezbędnych w celu nawiązania ww. umowy, będzie skutkować niemożnością jej zawarcia. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie Administratora. 

Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę oraz przez okres 

niezbędnego ich przechowywania dla celów archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddawane profilowaniu. 

Przysługuje Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także 

prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

W razie uznania, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego 

ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 

 

 

 

       …………………………………………… 
                                                                                                     Miejscowość, data, czytelny podpis 


