
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny 

w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście 

motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach. 
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu 

wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres 

najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.) 
4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu 

rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-

16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192). 
5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię 

(imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana 

w dowolnym czasie. 
6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana 

w dowolnym czasie. 
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 

do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody 

na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane 

będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 
9. Mają Państwo prawo do: 

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
– usunięcia danych osobowych; 
– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) 

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, 
biuro@teatrkameralny.com 

 

 

  …………………………………………………….                                                  

data i podpis 


