Przetwarzanie danych osobowych z chwilą rozpoczęcia naboru na wolne stanowisko
w Bibliotece Pedagogicznej.
Proces w którym pracodawca będzie poszukiwał kandydata do pracy, będzie wiązał się z
pozyskiwaniem danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych:
•
•
•
•

list motywacyjny,
cv,
świadectwa pracy,
zaświadczenia.

Administrator Biblioteki Pedagogicznej przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do
zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych. Administrator Biblioteki Pedagogicznej nie żąda
od kandydata danych nadmiarowych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
Administrator nie zbiera na zapas lub na wszelki wypadek tj. bez wykazania zgodnego z prawem celu
ich pozyskania i wykazania ich niezbędności dla realizacji tego celu . Administrator Biblioteki
Pedagogicznej otrzymuje dokumenty aplikacyjne drogą pocztową lub są dostarczane osobiście w
siedzibie jednostki w określonym terminie, nie dokonuje naboru kandydatów drogą elektroniczną.
Upoważniony pracownik Administratora nadaje numer oferty otrzymanego kandydata. Po
zakończonym naborze komisja mająca stosowne upoważnienia Administratora rozpoczyna
postępowanie rekrutacyjne. W procesie rekrutacyjnym spośród wszystkich osób zostaje wyłoniony
kandydat do pracy. Po zakończonym naborze dokumenty aplikacyjne można odebrać w terminie 3
miesiąca od zakończenia naboru. Po tym czasie Komisja niszczy dokumenty. Dokumenty wyłonionego
kandydata do pracy zostają dołączone do akt osobowych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy
w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu
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), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu.
2. Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 5A 26-610 Radom
3. Administrator danych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ckziu.radom.pl
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6
ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie
spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – mogą mieć pracownicy upoważnieni przez
Administratora tylko w niezbędnym zakresie.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowanie).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu
rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od ogłoszenia naboru.

9. 9.Posiada Pani/Pan 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.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

