Klauzula informacyjna – rekrutacja do pracy
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO *:
1. Administrator danych
Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w
Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z jedną
z form kontaktu udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/
2. Inspektor Ochrony Danych
Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym
może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@cft.edu.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca
1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz na podstawie zgody na przetwarzanie
danych.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji.
5. Odbiorcy danych**
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dostęp do Pani/Pana danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy
i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.
6. Prawa związane z przetwarzaniem
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w Kodeksie pracy jest obligatoryjne, a w
pozostałym zakresie dobrowolne.
9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy uzna, Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Fizyki Teoretycznej
PAN dla potrzeb:
☐

aktualnej rekrutacji.

Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią
ww. informacji, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie
dostępu
do
treści
swoich
danych
i
prawie
ich
poprawiania.

*

Rozporządzenie 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)

Information Clause – Job Recruitment
Information Obligation under the Article 13 of the RODO *:
1. Data Administrator
The administrator who is a deciding entity on how your personal data will be used is the Center for
Theoretical Physics PAN represented by the Director with the seat in Warsaw Al. Lotników 32/46.
You can contact the Administrator by using one of the contact forms available on the website: :
http://www.cft.edu.pl/
2. Data Protection Inspector
The Director of the Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences has appointed
the Data Protection Inspector (Inspektor Ochrony Danych - IOD) with whom you can contact in all
matters relating to your personal data. You can contact the Inspector by sending an email to:
iod@cft.edu.pl
3. The Purposes of Processing and the Legal Basis for Processing
Your personal data will be processed for the purpose of running the current recruitment.
The basis for the processing of personal data are the provisions of the Labor Code Act of June 26,
1974 (uniform text: Dz. U. of 2018, item 917) and based on your consent for data processing.
4. The Period of Storage of Personal Data
Your personal data will be kept for the duration of the present recruitment.
5. Data Recipients**
The recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data on the
basis of the law. Access to your data is provided only to employees authorized by the
administrator and associates who must have access to the data to perform their duties.
6. Your Processing Rights
You have the right to access your data and the right to correct it or limit processing, as well as the
right to appeal against the processing.
7. The Obligation to Provide Data and the Consequences of not Providing Data
Providing your personal data specified in the Labor Code is obligatory, and for the remaining
extent voluntary.
8. The right to make a complaint to the President of the Office for the Protection of
Personal Data
When you feel that the processing of personal data violates the provisions of the general
regulation on the protection of personal data, you have the right to make a complaint to the
President of the Office for the Protection of Personal Data.
Consent to Data Processing
I consent to the processing of my personal data by the Center for Theoretical Physics PAN for the
needs of:
☐

Present recruitment.

I provide the data voluntarily and I declare that they are truthful. I got acquainted with the
contents of the above information, including information about the purpose and methods of
processing personal data and the right to access my data and the right to correct them.

______________________________
* Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection )

