Informacja dla kandydata dot. przetwarzania danych osobowych
Kto przetwarza dane? Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Społeczeństwo, ul. Domaniewska
47 lok. 10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja-zespol@liceumwchmurze.pl
Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane? Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu oceny Twoich
predyspozycji i kwalifikacji do pracy na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku lub do świadczenia wskazanych usług
oraz w celu wyboru odpowiedniego kandydata.
Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest: przepis prawa (art. 221 §1 kodeksu pracy, dot. następujących
danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania/adres do korespondencji;
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), nasz uzasadniony interes (ocena kwalifikacji i wybór
odpowiedniego kandydata i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami), Twoja zgoda (dot. przekazywanych przez
Ciebie w CV danych innych niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania/adres do
korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia).
Komu możemy przekazać dane? Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i
podwykonawcom naszych usług, które to podmioty mogą przetwarzać dane tylko na nasze wyraźne polecenie.
Jak długo dane będą przechowywane? Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania danego
celu (rekrutacja na określone stanowisko – do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym
aplikujesz, ochrona przed ewentualnymi roszczeniami – 3 lata) chyba, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich
danych również w celu przeprowadzenia innych rekrutacji w przyszłości.
Jakie masz prawa? Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego.
Co jeśli nie podasz danych lub nie zgodzisz się na ich przetwarzanie? Niestety w przypadku braku podania przez
Ciebie danych nie będziemy w stanie uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Nie mamy
możliwości zatrudniania pracownika/ zlecenia świadczenia usług anonimowo. Natomiast niewyrażenie przez Ciebie
poniższej zgody, nie wpływa negatywnie na możliwość pracy dla nas.

