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Krempna, dnia 25 maja 2018r.

Magurski Park Narodowy
KREMPNA 59

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000) oraz art. 13 lub 14 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 informuję, że administratorem danych
osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, który
przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym
podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania
informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu,
ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu
i
przeniesienia danych w oparciu o art. 15-22 RODO.

Dyrektor
Magurskiego Parku Narodowego
Marian Stój
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Krempna, dnia 25 maja 2018r.

Magurski Park Narodowy
KREMPNA 59

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
W SPRAWIE ZASAD REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000) oraz art. 13 lub 14 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 informuję, że administratorem danych
osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, który
przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych określonych przepisami
o zatrudnieniu Parku.
Administrator danych informuje:
1. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą
powiadomione o terminie rozmowy,
2. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym
informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
3. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 44 14 099
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania
informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu,
ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu i przeniesienia
danych w oparciu o art. 15-22 RODO.
Dyrektor
Magurskiego Parku Narodowego
Marian Stój
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