Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
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) – zwanego
dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, adres
siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, nr tel. 12 632 22 21.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy³ będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego¹ na stanowisko laboranta w laboratorium hodowli
tkankowych roślin w Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich (Zakopane) Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody².
Podstawami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą:
•¹ art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
•² art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
•³ art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani/Pana do pracy na stanowisku laboranta
w laboratorium hodowli tkankowych roślin w Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich (Zakopane) Instytutu
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na
ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu
rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

