Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację
na podstawie 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 (zwanego dalej RODO)

Administrator danych

Fundacja ORCHidea ul. Bukowa 55c, 62-052 Walerianowo, NIP
7773256099.

Cele przetwarzania

- przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, przygotowanie
umowy, zgłoszenia do organów podatkowych i ZUS wymaganych
przepisami prawa.

Podstawy prawne
przetwarzania

Obowiązek prawny
Zgoda kandydata
Uzasadniony interes
Zgoda kandydata/tki (w przypadku jej udzielenia)
Uzasadniony interes Fundacji

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Fundacji





Szczegółowe informacje

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne prawa określone w informacji szczegółowej

link do szczególowej warstwy informacji

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację
na podstawie 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 (zwanego dalej RODO)

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się
o pracę w Fundacji
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie/jest Fundacja ORCHidea ul. Bukowa
55c, 62-052 Walerianowo, NIP 7773256099 (zwana dalej Fundacją). Możesz się
skontaktować z Fundacją w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Fundacji;
- przez e-mail: …………
- telefonicznie: …………
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, aby:




ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
wybrać odpowiednią osobę do pracy u Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:






3.

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO) i przetwarzanie
potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i
nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli
przekazujesz nam dane inne niż : imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
Uzasadniony interes Fundacji – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy
kwalifikacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych. Fundację ma
uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to
potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które
prowadzona jest rekrutacja.
Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji
wymienionych celów (zakończenia rekrutacji, ewentualnie przy zawarciu umowy, zgodnie z
informacją dla pracowników) a po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu, dane będą
przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków podatkowych,
archiwizacyjnych oraz zachowania zasady rozliczalności, tak długo jak jest to konieczne zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

4.
Odbiorcy danych
Fundację może przekazywać dane osobowe osobom/podmiotom na podstawie umów powierzenia
danych osobowych ( o ile są wymagane) np.
5.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
1)Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:








prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

2) Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Fundacją pod adresem
podanymi w pkt. 1 niniejszej informacji.
3) Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy wskazany w pkt 1 niniejszej
informacji.
4) Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
5)Dobrowolność
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w
art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
2. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zapoznałam się w dniu …………….

Podpis. ………………………………

