
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informujemy iż:  

 

ADMINISTRATOR  DANYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 60-277 przy  

ul. Płowiecka 15. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@natak.pl 

CEL I PODSTAWY PRAWNE 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych 

kontaktowych, informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia, będzie odbywać się na podstawie obowiązków administratora 

określonych w art. 22 
1
 §1 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1lit. c RODO) 

oraz na podstawie niezbędności do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie, w 

jakim wysyła Pani/Pan do nas więcej danych osobowych niż wskazane powyżej (np. swój wizerunek), 

przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). 

 

ODBIORCY DANYCH  

Dane  osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 §1 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, o których mowa w 221 

§1 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy spowoduje niemożność rozpatrywania twojej 

kandydatury na oferowane stanowisko. 

RETENCJA  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia 

rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych 

rekrutacji będziemy przetwarzać dane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 

miesięcy od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych. 

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę, abyśmy rozpatrywali kandydaturę także w późniejszych procesach 

rekrutacyjnych. prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Na Tak moich danych osobowych zawartych 

w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych na stanowisko [..........................................] w kolejnych 

procesach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu [.............................................................] od dnia 

ukazania się niniejszego ogłoszenia o pracę. 

 


