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Wdzydze, 6 marca 2019 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług na podstawie umowy 

zlecenia (w planowanym okresie od 23 kwietnia do 30 września 2019 r.) 

 

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich  

we Wdzydzach Kiszewskich zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty na świadczenie 

usług: 

- edukacyjnych i szkoleniowych (prowadzenie warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć 

gospodarskich), 

- ochrony obiektów muzealnych. 

Wymagania: 

- dyspozycyjność (świadczenie usług w weekendy oraz dni świąteczne), 

- komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej. 

Mile widziane: 

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym, 

- status studenta lub ucznia szkoły średniej, 

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, 

- zdolności w zakresie tradycyjnego rzemiosła lub rękodzieła artystycznego, 

- znajomość historii i kultury regionu, 

- zdolności aktorskie. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres: Muzeum – Kaszubski Park 

Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory  

i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze lub promocja@muzeum-wdzydze.gda.pl  

listu motywacyjnego oraz CV. 

Prosimy o zawarcie w ofercie zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a 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). 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. 
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W związku z wejściem w życie 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: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum – Kaszubski Park 

Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory 

i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze. 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak z którym można kontaktować się poprzez 

adres e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl. 

3. Podanie danych osobowych w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, 

lecz konieczne do wyboru oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.  

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) 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), 

zwanego dalej RODO. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie 

dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia przesłania CV lub innych dokumentów aplikacyjnych. 

8. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
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