
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamek Królewski w Chęcinach, ul. 

Małogoska 7, 26-060 Chęciny, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji 

procesu rekrutacji, 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 RODO). Zostałam/em 

poinformowana/y iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. 

□ TAK, wyrażam zgodę □ NIE 

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Zamek Królewski w Chęcinach, 

ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu 

realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z RODO. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgoda może zostać 

przeze mnie wycofana w każdym czasie. 

□TAK, wyrażam zgodę □ NIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuje się, iż: 

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny, 

tel. 41 315 18 29, e-mail: biuro@zamek.checiny.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Monika Majchrzyk.  

2) Na Zamku Królewskim w Chęcinach powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się 

skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zamek.checiny.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W 

razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, podmiotowi 

organizującemu szkolenia w zakresie bhp, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym.  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, co wynika z przepisów archiwizacyjnych 

i uzależnione jest od rodzaju przechowywanej dokumentacji.  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Zamek Królewski w Chęcinach.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.  

 

 

…………………………………………… 

        data i podpis 


