Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na
stanowiska administracyjne
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą
w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: Instytut). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
- przez e-mail: inp@inp.pan.pl
- telefonicznie: 22 826 75 71
2.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Instytut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- przeprowadzić rekrutację na stanowiska administracyjne;
- wykonać obowiązek archiwizacji w interesie publicznym.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 Przepis prawa (art. 221§ 1 Kodeksu pracy) dopuszczający przetwarzanie danych osobowych osób
ubiegających się o zatrudnienia w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia;
adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej albo numer telefonu; wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
 Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię
i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 Przepis prawa (przepisy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach) przewidujący archiwizację
dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
3.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przeprowadzania rekrutacji, a po jego zakończeniu
będziemy archiwizować dokumenty dotyczące konkursu zawierający Twoje dane osobowe przez okres 2 lat. Ten
okres przechowywania wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk.
4.

Odbiorcy danych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.
5. Obowiązek podania danych
Konieczność podania danych osobowych wynika z 22 1 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania przez
Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji prowadzonej przez Instytut Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych– informacji o przetwarzaniu danych
osobowych oraz kopii Twoich danych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie zadania realizowanego w
interesie publicznym
Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście
motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania,
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

