
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA FILHARMONII NARODOWEJ 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych 
kandydatów na pracownika. 

Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, że jest administratorem i przetwarza Państwa 
dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO1, art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO); ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony 
interes Filharmonii Narodowej tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń) oraz w celu kontaktu podczas przyszłych 
rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody). 
 
Jeśli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych 
przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. 
Jednocześnie informujemy, że Filharmonia Narodowa wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane 
kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, e-mail: 
rodo@filharmonia.pl.	

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową, które świadczą 
usługi w zakresie działalności kulturalnej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej, druku, edytorskiej, informatycznej, 
pocztowej, kurierskiej, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową. 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona 
zgoda do dnia cofnięcia zgody. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni dożądania od Filharmonii Narodowej dostępu 
do swoich danych osobowych; usunięcia danych osobowych, sprostowania danych osobowych; sprzeciwu do 
przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów 
prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych do 
celów przyszłych rekrutacji są Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia 
zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa 
lub na adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji, a brak ich podania 
skutkuje niewzięciem przez Państwa udziału w procesie rekrutacji. 

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  

																																																													
1 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej (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). 



 

INFORMATION OBLIGATION 

 

 

Dear Sir or Madam, 

 

The Warsaw Philharmonic, as a state-owned institution of culture, takes the protection of personal data of the persons 
interested in recruitment process very seriously. 

We inform you that:  

1. The administrator of your personal data is: Warsaw Philharmonic, ul. Jasna 5, 00-950 Warsaw; 
2. The contact details of the Personal Data Protection Officer of the Warsaw Philharmonic are: Personal Data 

Protection Officer, Warsaw Philharmonic, Jasna 5 St., 00-950 Warsaw or e-mail address: rodo@filharmonia.pl; 
3. We process your personal data in order to carry out the recruitment process (legal basis: Article 6 §1 letter b 

of the GDPR, Article 6 §1 letter c of the GDPR); establishing, defending and seeking possible claims (Article 
6 §1 letter f of the GDPR) and to contact during future recruitment - in the case of your consent (Article 6 §1 
letter a of the GDPR); 

4. Your personal data may be transferred to the entities that cooperate with the Warsaw Philharmonic in the field 
of cultural activities; provide advisory, consultancy, legal, IT, postal, and courier services; sell tickets to the 
events organized by the Warsaw Philharmonic; the “Warsaw Philharmonic Foundation” with the headquarters 
in Warsaw; and to other institutions conducting cultural activities; 

5. Your personal data in the scope of contact details shall be processed until the day of the expiration of the 
period of 10 years from the date of sending a reply or until the day of the execution of your request for data 
erasure or objection to the processing of personal data; 

6. You are entitled to requesting from the Warsaw Philharmonic access to your personal; rectification of your 
personal data; objection to the processing of your personal data; restriction of the processing of your personal 
data; erasure of your personal data; lodge a complaint to a supervisory authority; 

7. Providing your personal data is a necessary condition for the Warsaw Philharmonic to carry out the 
recruitment process. Failure to provide this data shall prevent the Warsaw Philharmonic from the recruitment 
process; 

8. You are not subject to any decision that is based solely on an automated decision-making process, including 
profiling, which has legal effects on you or affects you substantially in a similar manner; 

9. Your personal data shall not be transferred to a third country or an international organization. 


