
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa 
danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim (dalej CKZiU), ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę email: ckziuostrowiec@onet.eu lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl. 

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny 
Państwa kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Państwo 
aplikują. Przetwarzanie danych osobowych:  

- w zakresie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne do wypełnienia 
ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów kodeksu pracy i wydanych na 
ich podstawie przepisów wykonawczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

- innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. numer telefonu, adres email lub 
wizerunek), o ile takie dane zostaną nam przekazane, realizowane będzie na podstawie Państwa 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

- jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Państwa żądanie przed zawarciem ewentualnej 
umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

4. ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe nie będą przekazywane dalej.  

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a 
więc realizowany będzie proces rekrutacji. Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przez nas 
przechowywane w bazie kandydatów do pracy przez okres 12 miesięcy. 

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania.  
Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wymienionych w art. 221 § 1 
Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. 

9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane. Oznacza to, że Pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które 
gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby 
decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób 
istotnie na Państwa wpływać. 
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