FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla uczestników kursu na przewodnika
Muzeum Historii Komputerów i Informatyki

Imię( imiona): ...............................................................................................................................................
Nazwisko: .....................................................................................................................................................
Nr PESEL: ......................................................................................................................................................
Numer dowodu osobistego: ..........................................................................................................................
Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) ..............................................................................................................
Miejsce urodzenia – miejscowość .................................................................................................................
Wykształcenie ...............................................................................................................................................
ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica .............................................................................................................................................................
Nr domu/ nr lokalu .......................................................................................................................................
Kod pocztowy................................................................................................................................................
Miejscowość..................................................................................................................................................
Numer telefonu komórkowego .....................................................................................................................
E- mail ...........................................................................................................................................................

Uwagi dodatkowe:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.
zmian.)
Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów z siedzibą
w Katowicach (40-061), pl Oddz. Mł powstańczej 1, zwane dalej MHKI. Dane osobowe gromadzone dla celów
rekrutacji, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b oraz c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 jako RODO).
Dane osobowe podane przez kandydata związane z uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, nie dłużej jednak niż do
30.06.2020 roku.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom MHKI. Kandydat posiada prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, kontaktując się
na adres przewodnik@muzeumkomputerow.edu.pl.
Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

podpis

