Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko
urzędnicze w tym wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Sosnowcu
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 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)
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Sosnowcu ul Stalowa 9a, tel. +48 (32) 292 01 91 (centrala), e-mail: reckmed@rcku.nazwa.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony
danych), adres e-mail: rckumed@rcku.nazwa.pl
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania
kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
b) archiwizacji dokumentacji.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie:
a) obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b
rozporządzenia) wynikający z Kodeksu pracy,

ustawy o pracownikach samorządowych

oraz

z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych ( art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenia) którym jest
potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty
na art. 221 §5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu.
c) w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane
osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach związanych
z naborem podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22 Kodeksu Pracy).
Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może
być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej
odmowę zatrudnienia.
4. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Regionalnego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Sosnowcu (informacja o wyniku naboru).

5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych i zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami
o archiwizacji dokumentów. Okresy przechowywania danych różnią się w zależności od celów
przetwarzania i wynoszą:
a) dokumenty rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w RCKU w Sosnowcu
będą przechowywane przez okres 1 roku od daty zakończenia naboru,
b) dokumenty rekrutacji kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia w RCKU w Sosnowcu
odbierane będą przez zainteresowanych niezwłocznie po zakończeniu naboru, a w przypadku
nieodebrania dokumentów przez kandydata podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie
1 miesiąca od daty zakończenia naboru,
c) realizacji obsługi kadrowo-płacowej pracownika - 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy.
d)

dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych przechowywane będą
bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.

6. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie , wysyłając e-maila na adres: rckumed@rcku.nazwa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
7. Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych
w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
8. Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą

.........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

