Ogólna klauzula informacyjna (rekrutacja)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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 −
informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Badań Oka z siedzibą w
Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 1080023333, REGON:
000326049-00035 („Administrator Danych”).

II.

Dane kontaktowe Administratora Danych
Z Administratorem Danych można się skontaktować:
1.
pod adresem e-mail: icter@ichf.edu.pl;
2.
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Międzynarodowe Centrum Badań Oka, Instytut Chemii
Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacji, umożliwienia kontaktu
z Panią/Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących
procesu rekrutacji, na podstawie:
1.
2.
3.

IV.

Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f), którym jest ocena zdolności i
umiejętności w celu przedstawienia odpowiedniej oferty rekrutacyjnej.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
1.
2.
3.
4.

V.

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne,
prawne i windykacyjne;
podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.
uprawnionym podmiotom finansującym i/lub współfinansującym wyżej wymienione stanowisko

Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych
osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: icter@ichf.edu.pl lub
na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

VI.

Prawo do sprzeciwu
Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych:
poprzez e-mail: icter@ichf.edu.pl.

VII.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator Danych nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać do czasu określonego w umowie zawartej
pomiędzy Administratorem Danych a grantodawcą.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1.

prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można
żądać ich usunięcia);

4.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane
dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z
uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

5.

prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie
zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

6.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: icter@ichf.edu.pl lub udać
się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień,
Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
IX.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzania procesu rekrutacji,
umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/Panu
informacji dotyczących procesu rekrutacji.

General Information Clause (Recruitment)
According to Article 13, paragraphs 1-2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 th
April, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as GDPR we would like to inform you that:
I.

Personal Data Controller
The controller of your personal data is the International Centre for Translational Eye research, with its registered
office at Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland, NIP: 1080023333, REGON: 000326049-00035 ("Data
Controller").

II.

Contact Details of the Data Controller
The Data Controller may be contacted:
1.
By e-mail: icter@ichf.edu.pl;
2.
In writing, sending any correspondence to the following address: International Centre for Translational
Eye Research, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224
Warsaw, Poland.

III.

Purposes and Means of Processing
Your personal data will be processed for the purposes of conducting the recruitment process, enabling contact
with you, assessing your qualifications, adapting the job offer and providing you with information about the
recruitment process, on the basis of:
1.

Your consent (Article 6, paragraph 1 letter a) of GDPR);

2.

The legal regulations, in particular the Labour Code and the Civil Code (Article 6, paragraph 1, letter c) of
GDPR);

3. The legitimate interest of the Data Controller (Article 6, paragraph 1), letter f)), which is the assessment of
the ability and skills to present a suitable recruitment offer.
4. authorized entities financing and / or co-financing the above-mentioned position
IV.

Data Recipients
Your data may be disclosed to:
1.
Entities authorized under the law (courts, state bodies);
2.
Entities providing accounting, IT, marketing, communication and analytical services, legal and debt
collection services;
3.
Sub-contractors and other entities with whom the Data Controller cooperates.

V.

The Right to Withdraw Consent
You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time by sending such
a request to the Data Controller to the following e-mail address: icter@ichf.edu.pl or the correspondence
address of the Data Controller. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of any processing which
was carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal.

VI.

The Right to Object
You may, at any time, object to the processing of your personal data: by e-mail: icter@ichf.edu.pl.

VII.

Transmission of Data Outside the European Economic Area
The Data Controller does not transfer your data outside the European Economic Area.

VIII.

The Period of Data Retention
Your personal data will be processed by the Data Administrator until the time specified in the agreement
between the Data Administrator and the financing institution.

IX.

Rights of Persons to whom the Data Relates:
According to GDPR, you are entitled to:
1.

The right to request access to and obtain a copy of your data;

2.

The right to rectify (correct) your data;

3.

The right to delete data (if there are no grounds for personal data to be processed, you can request its
deletion);

4.

The right to limit the processing of personal data (you may request the processing of personal data to be
limited to only storing or performing agreed activities if the data possessed is incorrect or is processed
unjustifiably; or if its deletion is not possible due to the need to establish, investigate or defend any
claims);

5.

The right to transfer data (the right to receive personal data provided on the basis of consent in a
structured, commonly used machine-readable format; or you can have it sent directly to another entity);

6.

The right to lodge a complaint to the supervisory body (if the data is processed unlawfully, you can file a
complaint with the President of the Office for Personal Data Protection or another competent supervisory
authority).
In order to exercise your rights, you can send a request to the following e-mail address: icter@ichf.edu.pl or go
to the Data Controller's office. Please remember that before the implementation of your rights, the Data
Controller will have to identify you accordingly.
X.

Information on Voluntary Data Submission
The provision of data is voluntary, but it is necessary to conduct the recruitment, to enable contact with you, to
assess your qualifications, adapt the job offer and provide you with information about the recruitment process.

