
 zapoznałem się z zasadami  przetwarzania moich danych osobowych przez  Filharmonię Śląską im. 

Henryka Mikołaja Góreckiego zgodnie z poniższymi informacjami. ( zaznaczenie obowiązkowe ) 

 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. ( zaznaczenie 

nieobowiązkowe  ) 

 
Klauzula informacyjna 

Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego , ul. 
Sokolska 2, 40-084 Katowice  

Inspektor ochrony danych 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Piątek, e-mail: iod@filharmonia-slaska.eu 

 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 Lit. A RODO i 
wyłącznie w celu realizacji rekrutacji oraz art. 6 ust 1 lit. F RODO w prawnie uzasadnionym interesie,  ochrona 
przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami oraz że jest ono niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Odbiorcy danych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora. 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  Pani/Pana dane osobowe nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, oraz 3 miesiące  po jej 
zatrudnieniu w celu ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami lub ustania celu przetwarzania w 
przypadku wyrażonej zgody.    
  

Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa: 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
b) prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO), 
c) prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO), 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO) 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), 
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 
ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , jest wymogiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich 

niepodanie uniemożliwi jej wykonanie. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

1) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Potwierdzam otrzymanie w/w informacji dotyczących przetwarzania moich danych osobowych.  
 
 
____________________________________ 

(data i miejsce) 
__________________________________ 

(podpis Kandydata)  

 

 
 


