INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
Zgodnie z 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)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Św. Tomasza
43, 31-027 Kraków.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa
w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udziału w rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązującego prawa oraz wyrażonej
przez Panią/Pana zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
rektor@amuz.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Św.
Tomasza 43, 31-027 Kraków.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………….
/miejscowość, data/

………………………………………………………………..
/ czytelny podpis/

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
i kwestionariuszu osobowym dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną
do mojej zgody.

…………………………………………………………….

………………………………………………………………..

/miejscowość, data/

/ czytelny podpis/

