
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY 

 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 

 

ADMINISTRATOR 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dalej 

„NAWA”), której biuro mieści się pod adresem ul. Polna 40, 00-635 Warszawa. Nasze dane kontaktowe 

to: biuro@nawa.gov.pl, +48 22 390 35 00. Administrator danych jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

NAWA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@nawa.gov.pl. 

 

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do 

przetwarzania Państwa danych osobowych upoważnia nas art. 221 Kodeksu pracy. Podanie przez 

Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, tj. innych niż wskazanych w art. 221 

Kodeksu pracy, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych zgodnie z 6 ust. 1 lit. 

a RODO lub zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO. NAWA będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych 

naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. Wyrażenie zgody w tych przypadkach jest dobrowolne, a zgodę 

tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.    

 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 

RODO. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych 

prowadzonych obecnie i w przyszłości, będą przechowywane przez maksymalny okres 6 miesięcy od 

ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich wcześniejszym usunięciu. 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:  

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15–22 RODO mają Państwo: 



 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa) 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - 

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w 

naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) 

oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do  

krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

  


