Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy
w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego przez Koniński Dom
Kultury
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Koniński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Plac Niepodległości 1,
62-510 Konin (dalej jako: KDK).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek
Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: j.andrzejewski@kdkkonin.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy na podstawie:
1) przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 22 1 § 1 i § 2 Kodeksu
pracy,
▪ art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie
przekazania pozostałych danych przez kandydata
▪ art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody
w oddzielnie złożonym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do
szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO* (w tym danych o
stanie zdrowia),
2) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnie
złożonym oświadczeniu) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu),
ODBIORCY DANYCH:
KDK będzie przekazywać dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie danych)
dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT
wspomagającego zarzadzanie oraz dostawcom usług hostingu poczty elektroniczne lub strony
internetowej, którzy świadczą usługi dla KDK.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 22 1
§ 1 i § 2 Kodeksu pracy - 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
2) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody- do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie
dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
3) w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż
12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
•
•
•

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•
•
•

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit.
b RODO*),
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby KDK mogło rozpatrzyć złożoną ofertę
pracy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych tym samym będzie skutkował brakiem możliwości
uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

* Mowa o: Rozporządzeniu 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

