
 

 

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne 
 

 

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 „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne                                    

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. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko pracownicze                                

w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym, oraz w przypadku udzielenia zgody – w celu 

przyszłych rekrutacji, na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych ustawą z dnia 26 

czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo                                         

w przekazywanych formularzach zgody; 

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani/Pana osoby                          

w procesie rekrutacji. 

6. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnianych na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane: 

a) dla celów aktualnej rekrutacji przez 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji, tj. informacji o wynikach; 

b) dla celów udziału w przyszłych rekrutacjach przez 1 rok od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji, tj. 

informacji o wynikach, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich usunięcia.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
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