
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów

I. Definicje
1. Administrator – Galeria Arsenał w Białymstoku, ul.  A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok;
2. Dane osobowe –  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny; 

3. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się
dane osobowe; 

4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie,  przechowywanie,  adaptowanie  lub  modyfikowanie,  pobieranie,  przeglądanie,  wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

5. Rozporządzenie –  Rozporządzenie 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).

II. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

III. Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Podstawę prawną przetwarzania danych w celu prowadzenia rekrutacji stanowią: 
a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – art. 6 ust.

1 lit. c) Rozporządzenia;
b w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt 4 – 6 ww. ustawy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
2. Podanie przez Państwa innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będzie traktowane jako zgoda na

przetwarzanie  tych  danych.  W  takim  przypadku  podstawą  ich  przetwarzania  będzie  art.  6  ust.  1  lit.  a)
Rozporządzenia.  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,  a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.

3. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia konieczna
będzie Państwa zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia). 

IV. Obowiązek podania danych
Podanie  przez  Państwa  danych  określonych  w  art.  221  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy jest  
obowiązkowe.  Ich  ewentualne  niepodanie  uniemożliwi  udział  w  prowadzonym  obecnie  postępowaniu  
rekrutacyjnym. Podanie innych danych pozostaje dobrowolne.  

V. Odbiorcy danych 
Administrator  może  udostępnić  Państwa  dane  współpracującym  z  nim  podmiotom,  np.  operatorom  usług  
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu Państwa danych lub operatorom
pocztowym jeżeli jako formę kontaktu z Administratorem wybiorą Państwo pocztę tradycyjną. 

VI. Okres przechowywania danych
Dane zgromadzone w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia.

VII. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych;
2. Prawo do sprostowania danych;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. Prawo do usunięcia danych;
5. Prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,  którego

dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  (w  przypadku  danych  przetwarzanych  na  tej  podstawie
prawnej);

6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługujące  Państwu  uprawnienia  związane  z  przetwarzaniem  danych  przez  Administratora  mogą  Państwo  
realizować kontaktując się z Administratorem.

VIII. Dane kontaktowe 
Kontakt  z  Administratorem  jest  możliwy  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem: mail@galeria-
arsenal.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (85) 742-03-53. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
osobowych, z którym może skontaktować się mailowo na adres  iodo@galeria-arsenal.pl, lub na adres pocztowy  
Administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
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