KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych/RODO), niniejszym
informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu
e-mail: iod@urk.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym przepisami prawa, będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego do pracy na
podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne dane, w tym niektóre dane służące do
kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
rozumianej, jako wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające na przetwarzanie
danych osobowych we wskazanym wyżej celu, polegające na dobrowolnym i
świadomym przesłaniu aplikacji na aktualną ofertę pracy.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przewidzianych w art. 221 Kodeksu pracy
jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o przyjęcie do pracy.
5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) Dostępu do swoich danych (w tym otrzymania nieodpłatnej kopii danych), ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) Przenoszenia danych,
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można
przesłać e-mailem na adres robert.jurgala@ur.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Dział Spraw
Pracowniczych i Socjalnych lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw
Pracowniczych i Socjalnych. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych będzie zaprzestanie ich przetwarzania. Odwołanie zgody nie spowoduje dla

Pani/Pana negatywnych konsekwencji.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego. Nieodebrane dokumenty będą komisyjnie zniszczone. W przypadku
zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną
przedstawioną w chwili podpisywania umowy o pracę.
9. Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
Rozporządzenia ogólnego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji
ani profilowania.

