
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bielański 

Ośrodek Kultury przedstawia następujące informacje: 

Administrator danych Bielański Ośrodek Kultury (dalej jako „BOK”),ul. Carla Goldoniego 1, 01-

913 Warszawa, NIP: 1180130577, REGON: 000276268 – 

Samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego 

przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres 

poczty elektronicznej:bok_bielany@op.pl , pisemnie: ul. Carla 

Goldoniego 1, 01-913 Warszawa. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W BOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:……………lub 

pisemnie (na adres siedziby BOK). Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania  

Dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celach 

związanym z procesem rekrutacyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w związku z motywem (44) RODO. 

Okres przez który dane 

będą przechowywane  

Dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, nie 

dłużej niż 3 miesiące. 

Odbiorcy danych Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane 

Pracownikom Administratora, podmiotom świadczące na naszą rzecz 

usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych  

iprawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu i przeniesienia danych, na warunkach 

wynikających z Rozporządzenia. 

W ramach działań podjętych na Pani/Pana żądanieAdministratornie 

podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z 

wykorzystaniem profilowania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje 



podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów 

związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, w związku ze złożonym CV.  

 

 

 

 

 

 

 


