
KLAUZULA INFORMACYJNA 
(rekrutacja) 

 
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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Obywatelska Fundacja na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży z siedzibą pod 
adresem ul. Zdrojowa 14A, 64 – 800 Chodzież. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@norsytem.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji. 

4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 

− art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie 
obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy), 

− art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda 
wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez 
kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa ani z uwagi 
na specyfikę pracy na proponowanym stanowisku. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmioty upoważnionym 
do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani / Pana dane osobowe 
nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu 
rekrutacji. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące 
prawa: 

− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

− sprostowania (poprawiania) danych, 

− usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

− do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 
określonymi w art. 18 RODO), 

− do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 
RODO), 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie 
z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 
a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji 
rekrutacyjnej. 

mailto:iod@norsytem.pl


9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży, w tym profilowaniu. 


