Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) – zwane dalej RODO,
przedstawiamy następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@wse.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub aktualnej i
przyszłych rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na
administratorze) zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji lub, o
ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę, bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat od
dnia przekazania danych osobowych administratorowi.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (Kodeks
pracy art. 221) a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Poniżej wzory „klauzul zgody”
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji
realizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
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).
………………………………………………….
Data i podpis kandydata

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych
rekrutacji realizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a 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)”.
………………………………………………….
Data i podpis kandydata

