
 
 

Klauzula Informacyjna  

(kandydat do pracy/pracownik/współpracownik) 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we 

Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, zwany dalej Administratorem lub Towarzystwem 

Wiedzy Powszechnej.  

2. Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej jest Pan Mariusz Kania z którym można 

skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl;  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie przepisów Kodeksu 

pracy – zgodnie z  art. 6 ust.1 lit a i c Rozporządzenia.  

4. Zakres danych podawanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest określony w Kodeksie Pracy i jest 

niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości 

rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa. 

6. Dane kandydatów do pracy w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące). 

7. Kandydaci do pracy w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej posiadają prawo żądania od Administratorów 

Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz  usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie; 

8. Kandydaci do pracy w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej mają prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Dane osobowe kandydatów do pracy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej  nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10.  

Treść zgody dla celów rekrutacji : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny we Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, podanych dla celów rekrutacji. 

 

Data………………………………                        Podpis……………………………………………   


