INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO
NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. 22 276-77-77,
info@kombatanci.gov.pl
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez administratora Pani/Pana
danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować listownie pisząc na adres ul. Wspólna
2/4, 00-926 Warszawa, telefonicznie 22 336 77 80 lub za pomocą poczty elektronicznej
ido@kombatanci.gov.pl.
3) W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana stosownej zgody celem przetwarzania danych
osobowych przez Urząd będzie przeprowadzenie procesu rekrutacji i wyłonienie najlepszego
kandydata. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Nie jest też wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się taka sytuacja, że o przekazanie Pani/Pana
danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie zwrócą się do nas w przyszłości podmioty
publiczne – np. sądy czy prokuratura – w przypadku których będziemy mieli prawny
obowiązek przekazania im danych – tu podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO.
4) Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w celu przeprowadzenia rekrutacji
zasadniczo nie będziemy nikomu przekazywać. Może hipotetycznie jednak nastąpić taka
sytuacja, że podmioty publiczne – sądy lub prokuratura, organy administracji - zwrócą się do
nas ze stosownym wnioskiem o udostępnienie danych, a przepisy prawa zobowiązują nas do
jego realizacji. Pani/Pana dane adresowe możemy przekazać również podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, by móc z Panią/Panem prowadzić korespondencję.
Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać tzw. procesorom, czyli innym
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu
5) Dane dotyczące procesu naboru zostaną zniszczone na wszelkich nośnikach po
zakończeniu procesu rekrutacji, jednakże dane 3 najlepszych osób przechowywane są przez 3
miesiące od zakończenia rekrutacji (oferta kandydata zatrudnianego jest włączana do akt
osobowych pracownika).
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
7) Przepisy RODO obligują nas do poinformowania, że przysługuje Pani/Panu również prawo
do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ale nie jest
obowiązkowe - jednak w przypadku ich nie podania nie będzie możliwe rozpoznanie przez
Urząd Pani/Pana oferty.

