Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na wolne stanowiska
pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych (dalej: Instytut) informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków; e-mail: iod@icimb.lukasiewicz.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2020 poz. 1320) oraz odpowiednie zapisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 poz. 534 z późn. zm.) w zakresie naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
w Instytucie oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
6. Państwa zgoda może stanowić podstawę przetwarzania przez Instytut innych danych osobowych niż wymienione
w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO („wyroki
skazujące oraz naruszenia prawa”). Brak zgody lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego
traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia
7. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO („szczególne kategorie danych”)
konieczna będzie dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dotyczy to wyłącznie przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby
ubiegającej się o zatrudnienie. Brak zgody lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania
osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych z Instytutem
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi informatyczne oraz prawne, a także innym podmiotom jeżeli wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa.
9. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu
rekrutacji z uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie naboru
kandydatów na wolne stanowiska pracy oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
12. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytut także w kolejnych naborach pracowników jeżeli
wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażonej przez
Państwa zgody Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
13. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach
Instytutu przez okres 1 roku.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli
przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
(np. informacje o stanie zdrowia).
* Zaznacz właściwe pole, jeśli dotyczy.
……………..………………..
data i podpis kandydata

