
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI 

PRACOWNIKÓW CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DULANEGO  

I ZAWODOWEGO W KONINIE 
  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła,   

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin.  

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie możliwy jest za pośrednictwem adresu 

e-mail: inspektor@osdidk.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz                              

w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych                                            

z przetwarzaniem danych.  

3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:    

a) podjęcia działań na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,   

tj. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),   

b) w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z procesem  

rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),   

c) wewnętrznych celów administracyjnych Centrum Wsparcia Rzemiosła,  

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, w tym zarządzania personelem, 

statystyki i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1                                        

lit. f RODO).   

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane  

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, tj. w szczególności 

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, podmiotowi 

świadczącemu obsługę prawną w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 

Danych.  W przypadku osoby wybranej do zatrudnienia – dane osobowe: imię                                

i nazwisko oraz miejsce zamieszkania będą udostępnione innym podmiotom poprzez 

publikację informacji o wynikach naboru.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  

wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji procesu rekrutacji                  

w związku, z którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu 

zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego zawarciem z Panią/Panem 

umowy, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Centrum ma możliwość 

wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje 

konieczność obsadzenia tego samego stanowiska, a po tym czasie dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego właściwymi 

przepisami.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:  

 − dostępu do danych,   



 − ich sprostowania,   

 − usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 − wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,   

 − przeniesienia danych.  

Żądania w tych sprawach można przesłać na adres kontaktowy Administratora danych, 

podany powyżej.  

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Podstawa prawna przetwarzania 

danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                  

o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a oraz 

lit. c RODO.  

7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, nie będą też profilowane.  

 


