Zgoda składana przez kandydata do pracy
OŚWIADCZAM
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji, oświadczam, że:
w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, wyrażam zgodę na przetwarzanie
☐*
podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, w tym także na
przetwarzanie mojego wizerunku;
* Zgoda wyrażona w tym punkcie jest dobrowolna, jednak konieczna do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez jej wyrażenia dokumenty
aplikacyjne zostaną usunięte z bazy kandydatów do pracy.
☐** Jestem świadoma/y, iż na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
1) Administratorem danych osobowych jest: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 80-751 Gdańsk,
ul. Ołowianka 1
2) Inspektorem ochrony danych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, email: iod@filharmonia.gda.pl;
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji;
4) Podstawy prawne przetwarzania:
a) Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
d) Art. 12 ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
e) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f)
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
5) Odbiorcami danych osobowych są: dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług
dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Decyzje dotyczące
realizacji zadań pracodawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe kandydata do pracy będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych;
b) ich sprostowania;
c) informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody);
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
10) Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w
procesie rekrutacji.
11) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
12) Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
** Zaznaczenie obowiązkowe. Bez przyjęcia do wiadomości powyższych faktów nie jest możliwe przetwarzanie danych osobowych kandydata do
pracy.

Imię

Nazwisko

Data

Podpis kandydata do
pracy

1

