Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
Miejsce zamieszczenia: ogłoszenie o pracę
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej (CLOR), ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
2. W CLOR powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail:
iod.clor@buiskwp.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w obecnej rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej
Rozporządzeniem. Podanie danych o których mowa w art. 221KP jest obligatoryjne i
niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a podstawą ich przetwarzania jest
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie innych danych
osobowych, aniżeli wskazanych w art. 221KP jest dobrowolne, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. W razie udzielenia odrębnej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych na
potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych Twoje dane będę przetwarzane na
podstawie Twojej zgody.
5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie
rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje do momentu wycofania
przez Ciebie zgody.
7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są
potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym
zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a
konsekwencją ich niepodania skutkować będzie nieuwzględnieniem aplikacji rekrutacyjnej.
10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu.
11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

