MINIMALNY ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W PROCESIE REKTUTACYJNYM
na stanowisko asystenta projektów przyrodniczych w PTOP „Salamandra”
1.
2.
3.
4.
5.

Imię (imiona) i nazwisko
Data urodzenia
Dane kontaktowe Kandydata (numer telefonu i adres e-mail)
Wykształcenie
Kwalifikacje zawodowe (rozumiane szeroko nie tylko jako doświadczenie czy umiejętności,
lecz także jako odpowiednie cechy i predyspozycje psychofizyczne)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (rozumiane jako zatrudnienie nie tylko w ramach
stosunku pracy, lecz także na podstawie umów cywilnoprawnych, np. istotnych umów
zlecenia, umów o dzieło)

Klauzula informacyjna RODO dla Kandydatów
Zgodnie z art. 13 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 (Dz.Urz.UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Kandydata jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” (adres siedziby: ul Stolarska 7/3, 60-788 Poznań);
2) dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i ewentualnie
przygotowania i zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ww. rozporządzenia, w związku
m.in. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi
uwzględnienie Kandydata w procesie rekrutacyjnym;
4) dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, z wyjątkiem sytuacji:
a) jeśli Kandydat wyrazie zgodę na przechowywanie tych danych przez rok po zakończeniu tego
procesu, do celów kolejnych podobnych procesów rekrutacyjnych,
b) jeśli Kandydat zostanie zatrudniony i jego dane będą przetwarzane w trakcie zatrudnienia,
a także w ciągu 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ustał (zgodnie
z art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy),
- a po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte;
5) Kandydatowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych oraz ich
sprostowania;
6) dane osobowe mogą by przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, takim jak Urząd Skarbowy, ZUS, Bank, organy lub
podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe etc., gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
o stosowną podstawę prawną) oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz PTOP „Salamandra”,
w tym dostarczającym przesyłki kurierskie i pocztę, podmiotom dostarczającym oprogramowania
komputerowe lub świadczącym usługi serwisowe dla oprogramowania komputerowego;
7) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy,
a ich przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

