Klauzula informacyjna – dane zbierane od osoby, której dane dotyczą
dla:
-

Kandydatów do pracy,

-

Kandydatów do odbycia praktyki (stażu).

Informacja podstawowa
Administrator
danych osobowych
(ADO)
Cele przetwarzania

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w
Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz
(dalej jako: CIS)
- ocena kwalifikacji kandydata do pracy lub odbycia praktyki
(stażu) w CIS na określonym stanowisku
-

ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do
pracy lub odbycia praktyki (stażu) w CIS na określonym
stanowisku

Podstawy prawne
przetwarzania

Odbiorcy danych
Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

Kategorie danych
osobowych

wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do
zatrudnienia w CIS lub do odbycia praktyki (stażu) w CIS
- w przypadku Kandydatów do pracy: przepis prawa (art. 221
§ 1 Kodeksu pracy), podjecie działań zmierzających do
zawarcia umowy o pracę, zgodna osoby, które dane
dotyczą
- w przypadku Kandydatów do odbycia praktyki (stażu):
zgoda osoby, które dane dotyczą
Uprawnione organy administracji publicznej na podstawie
pisemnego wniosku
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w
zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie zgody)
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania
- inne prawa określone w informacji szczegółowej
-

dane identyfikacyjne
dane adresowe
dane kontaktowe
dane o wykształceniu
dane o sytuacji zawodowej
dane o sytuacji osobistej i rodzinnej

Informacja szczegółowa
1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Centrum Integracji Społecznej im. Jacka
Kuronia w Bydgoszczy (dalej: CIS). Może Pan/i skontaktować się z CIS w następujący
sposób:
-

listownie na adres: ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz,

-

pocztą elektroniczną: cis@cis.bydgoszcz.pl,

-

telefonicznie: 52 348 61 74.
2. Inspektor ochrony danych

CIS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). Jest to osoba, z którą można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować
w następujący sposób:
-

listownie na adres: ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz,

-

pocztą elektroniczną: iod@cis.bydgoszcz.pl,

-

telefonicznie: 52 348 61 74 wew. 29.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

1. CIS będzie przetwarzać dane osobowe, aby:
-

ocenić kwalifikacji kandydata do pracy lub odbycia praktyki (stażu) w CIS na
określonym stanowisku,

-

ocenić zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy lub odbycia
praktyki (stażu) w CIS na określonym stanowisku

-

dokonać wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w
CIS lub do odbycia praktyki (stażu) w CIS,
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:


w stosunku do Kandydata do pracy: przepis prawa (art. 221 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeksu pracy) i niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę,
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia oraz zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie
danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, innych imię i nazwisko; imiona
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.



w stosunku do Kandydata do odbycia praktyki (stażu) zgoda na kandydata
przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym

4. Okres przechowywania danych osobowych

CIS będzie przechowywać Pana/i dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na
stanowisko, na które Pan/i aplikuje.
5. Odbiorcy danych osobowych

CIS będzie przekazywać Pana/i dane osobowe następującym podmiotom:
-

uprawnione organy administracji publicznej na podstawie pisemnego wniosku.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Panu/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych w dowolnym
momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody), wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-

prawo dostępu do Pana/i danych osobowych,

-

prawo żądania sprostowania Pana/i danych osobowych,

-

prawo żądania usunięcia Pana/i danych osobowych,

-

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych,

-

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i
szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy CIS przetwarza Pana/i dane na podstawie
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym),

-

prawo do przenoszenia Pana/i danych osobowych – może Pana/i przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, aby CIS przesłał Pana/i dane do innego administratora,
jednakże CIS zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje Pana/i tylko co do tych danych, które CIS
przetwarzana podstawie umowy na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z CIS lub IOD (dane
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dodatkowe informacje

Podanie danych osobowych o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem
ubiegania się o zatrudnienie w CIS. Niedysponując tymi danymi CIS ma możliwości oceny
Pana/i jako potencjalnego pracownika.
W przypadku osób ubiegających się o praktykę (staż) podanie danych osobowych jest
potrzebne, aby ocenić, czy CIS może zezwolić na odbycie praktyki (stażu).

Potwierdzenie otrzymania informacji
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby, do której kierowana jest informacja)

potwierdzam, że otrzymałem/am niniejszą informację, zapoznałem/am się z nią i w pełni
zrozumiałem/am jej treść.
Bydgoszcz, dnia ………………… ……….…...……………………………………………………
(data)

(podpis osoby, do której kierowana jest informacja)

