Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przy procesie rekrutacji
Na podstawie 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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii i Antybiotyków., ul. Starościńska 5,
02-516 Warszawa,
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@iba.waw.pl.
3. Przetwarzane przez ADO Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w celu rekrutacji na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6, pkt. 1, lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO),
umieszczonej na przesłanym CV/liście motywacyjnym oraz art. 22 Kodeksu Pracy (art. 6 pkt. 1, lit. c RODO).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z informacji podanych w CV/liście
motywacyjnym.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również podmioty, które dla Administratora wykonują zadania na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO):
- zapewniające wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT,
- audytujące naszą działalność,
- świadczące usługi portierskie,
- dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność jak i inni administratorzy, np. firmy
świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez
kolejne 3 m-ce po zakończeniu rekrutacji. Po tym czasie zostaną usunięte.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe a
skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych
osobowych w zakresie szerszym jest dobrowolne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO.
Dodatkowo, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (klauzula umieszczana na CV) w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie
oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@iba.waw.pl lub na adres podany w pkt. 1.
W przypadku cofnięcia zgody w okresie przetwarzania danych w celu rekrutacji dane zostaną usunięte z systemu
i nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem.
8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane
osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w celach marketingowych, stosownie do art. 22 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i
Liechtenstein).

