KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDACI DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 rozporządzeniem, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum NaukowoTechnologiczne z siedzibą w Podzamczu: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@rcnt.pl.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji w ramach naboru na wolne
stanowisko urzędnicze.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji oraz w
przypadku udzielenia zgody – w celach przyszłych rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w procesie rekrutacji.
5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych
rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych
rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez
Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów
rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji przez okres 30
dni od dnia zakończenia tej rekrutacji, to znaczy poinformowania Pani/Pana
o wyniku rekrutacji.
7. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych
rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia
zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, a także prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane
jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest
dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą
obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia
RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom upoważnionym, którym
Administrator powierza dane w oparciu o w oparciu o obowiązek prawny .lub umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.

