ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Nr________/______/20___

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z
siedzibą w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa) wpisany do rejestru instytutów Polskiej
Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819
danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenie rekrutacji na uczestnika 44 wyprawy antarktycznej
na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego w sezonie 2019-2020?

☐

☐

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia powyższej zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

___________________, ____/ _____/ 20__ r.
Miejscowość,
dnia

_________________
podpis
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną widniejącą na drugiej stronie Zgody (druk dwustronny).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek nałożony przez art. 13 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,
w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
ADMINISTRATOR
DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem Pani danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 02-106) przy ulicy Pawińskiego 5A, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98,
o numerze NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu 22 592 21 40, pod adresem e-mail:
iodo@ibb.waw.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Administratora.

PODSTAWA
PRAWNA I CELE
PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 co oznacza, że przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:

KATEGORIE
ODBIORCÓW
DANYCH

PRZEKAZYWANIE
DANYCH

a)

pracownicy Administratora - w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego;

b)

podmioty, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy - w celu wykonywania czynności związanych z
prowadzeniem procesu rekrutacyjnego, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, usługi pocztowe i kurierskie,
informatyczne;

c)

organom nadzorującym, sądom, organom podatkowym, organom ścigania, ZUS oraz innym upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. banki).

Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
Ma Pani/Pan prawo do:
a)

żądania dostępu do danych osobowych – ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeśli ma to miejsce - do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy
Pani/Panu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się
Pani/Panu, Administratora może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

b)

sprostowania danych osobowych - ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)

usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - ma Pani/Pan prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności
przewidziane prawem (w szczególności jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane tj. umowa została już wykonana, a roszczenia z umowy uległy przedawnieniu – art.17 ust.1 pkt
a) RODO), niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych, a Administratora ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć takie dane osobowe, jednakże w takiej sytuacji wykonanie umowy łączącej Panią/Panem z Administratorem może
stać się niemożliwe, a także Administratora ma prawo odmowy usunięcia danych w sytuacji gdy takie dane osobowe są
niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.17 ust.3 punkt e) RODO),

d)

ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w takim przypadku, Administrator wskaże na Pani/Pana żądanie takie dane
osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e)

przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące,
przetwarzane przez Administratora oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi;

f)

sprzeciwu - w pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a na
Administrator może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

PRZYSŁUGUJĄCE
PANI/PANU
PRAWA

KATEGORIE
DANYCH,
OKRES
PRZECHOWYWANIA

INFORMACJA
DODATKOWE

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe imię i nazwisko, imię ojca, imię matki, data
urodzenia, adres zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowo, przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez Państwa w CV i liście motywacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z procesem rekrutacji przetwarzamy przez okres 9 miesięcy od otrzymania
powyższej zgody.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było dobrowolne. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu
profilowania.

