
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU 
 

Działając na podstawie 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przekazujemy Ci podstawowe 
informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych: 
 

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Architektury we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w 
następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław 
• przez e-mail: muzeum@ma.wroc.pl 
• telefonicznie: +48713433675 
 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 
związanych z przetwarzaniem danych możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: 
• listownie na adres: ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław 
• przez e-mail: iod@ma.wroc.pl 
• telefonicznie: +48713433675 
 
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych 
Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby konkursu, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne oraz w związku z 
realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej. 
 
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
Kodeks pracy. 
 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
W przypadku wygrania konkursu Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, przechowywane 50 lat od dnia 
ustania stosunku pracy, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 
r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja 
związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym 
okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania 
wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.  
Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali 
zatrudnieni  do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony 
pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. Po tym okresie dokumenty zostaną 
zniszczone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru. 
 
Odbiorcy Twoich danych osobowych 
Dostawca usługi IT - Jeśli wygrasz  nabór na wolne stanowisko w Muzeum Architektury we Wrocławiu to Twoje dane w zakresie 
imienia i nazwiska będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na www.ma.wroc.pl oraz na tablicy informacyjnej Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, co najmniej przez okres 1 miesiąca. 
 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Każdemu kandydatowi, którego dane są przetwarzane przez Muzeum Architektury we Wrocławiu, przysługuje prawo do: 
• dostępu do danych osobowych 
• żądania ich sprostowania lub ograniczenia  ich przetwarzania (w przypadku zgromadzenia danych zbędnych do realizacji celu 
przetwarzania). 
 
Prawo wniesienia skargi 
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


