
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym.  

RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016//679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE. 

Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć 

operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 

jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie.  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Fundacja im. Doktora Piotr Janaszka Podaj Dalej, z siedzibą 

w Koninie, przy ulicy Południowej 2a, o numerze identyfikacyjnym NIP 6652679972 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : fundacja@podajdalej.org.pl, pod numerem 

telefonu +48 63 2112219 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Cel przetwarzania danych osobowych. 

Państwa  dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego -podstawę prawną stanowi zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych. 

Okres przechowywania danych osobowych. 

Państwa dane będą przechowywane : 

-dla osób zaproszonych na rozmowę o pracę do roku od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego, 

-dla osób nie zaproszonych na rozmowę o pracę maksymalnie do 3 miesięcy od daty zakończenia procesu 

rekrutacyjnego  

- lub  w innym czasie wynikającym z umowy z grantodawcą (proces rekrutacyjny może być rozłożony na czas trwania 

umowy)  

 

Udostępnianie danych osobowych. 

Państwa dane nie będą przekazywane innym  podmiotom przetwarzającym dane osobowe. 

 

Udostępnianie danych osobowych do państw trzecich. 

Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwa 

prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu 

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do 

przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie 

możecie Państwo przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania 

z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). 
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