Klauzula informacyjna – rekrutacje pracownik
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku z siedzibą przy
ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: - inspektor@apsl.edu.pl.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:
1) art. 6 ust. 1 pkt c RODO w oparciu o obowiązek prawny administratora
- wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty
urodzenia, danych kontaktowych wskazane przez taką osobę , wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
2) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
- przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane
art. 22¹. § 1.Kodeksu pracy, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach oraz w celu przeprowadzenia przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes administratora
- dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub
organami państwowymi.
4. Odbiorcy danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom,
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
5. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych
kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest
warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie
podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
niniejszej rekrutacji, następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami, Jeśli Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji
wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od
daty ich wpłynięcia.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, wycofania zgody (dotyczy
danych przetwarzanych na podstawie zgody. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu
i nie są na ich podstawie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany
8. Informacja o prawie wniesienia skarg
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza RODO.

