Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Libro Diana Kaczmarczyk, prowadząca działalność
pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Akademia Nauki i Rozwoju” z siedzibą
w Żorach, ul. Centralna 35/1, tel. 515 135 419, e-mail: info@akademiazory.pl.
Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji.
Dane osobowe które przetwarzamy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i
wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, tzw. RODO w związku z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy.
W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22(1) § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest
zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dostęp do przesłanego CV będzie miała osoba prowadząca działalność, oraz dyrekcja i osoby
rekrutujące.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne – ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia
udziału w rekrutacji oraz nawiązania stosunku pracy.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, uzyskania ich
kopii, poprawienia informacji w nim zawartych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do niepodleganiu
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowania.
Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą
przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na
ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.
W przypadku braku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane w czasie danego procesu
rekrutacji oraz 12 miesięcy po jego zakończeniu.
Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są wykorzystywane w
procesach automatycznego profilowania.

