Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolna w Ostrowcu
Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę e-mail:
sekretariat@bursaostrowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo kontaktować poprzez
adres e-mail: iod@arx.net.pl.

Cele przetwarzania i
podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
art. 221 § 1 kodeksu pracy, a w przypadku podania przez Państwa
szerszego zakresu danych - na podstawie wyrażonej odrębnie
dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
Jeżeli przekażą Państwo pracodawcy również jakiekolwiek swoje
dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami
prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się
wyłącznie z Państwa inicjatywy i jedynie za Państwa dobrowolną zgodą.
Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie
wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust 2 lit a) RODO.

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa

Okres przechowywania
danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim
realizowany będzie proces rekrutacji.
Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe
będą przez nas przechowywane w bazie kandydatów do pracy przez okres
12 miesięcy.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, a także prawo
ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia
przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do
Bursy szkolnej, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których
można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To,
czy i z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np.
od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich
przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w sytuacji, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza
przepisy RODO.

Informacja o dowolności
lub obowiązku podania
danych

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne
do przeprowadzenia rekrutacji, a nie podanie danych spowoduje brak
możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa
zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku
jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym
czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej
wycofaniem).

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji i
profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

