
REKRUTACJA PRACOWNIKA: 
1. W ogłoszeniu muszą znaleźć się treści tych dwóch poniższych klauzul (pkt.1) i treść Informacji               
podstawowych dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (pkt. 2). 
2. Jeśli dany serwis nie ma możliwości zamieszczenia całej treści tej informacji wtedy należy dodać do 
ogłoszenia takie zdanie: 
Prosimy o zapoznanie się z Informacją podstawową dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
kandydatów do pracy: https://drive.google.com/open?id=1csZEDhHz42zOcWLY1Kd1_U3D9LzlwD0k  

 
Pkt. 1 
 
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych            
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.” 
 
Jeśli wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Fundacji Uniwersytet Dzieci prosimy o             
zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych dodatkowo klauzuli:  
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych            
w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Uniwersytet           
Dzieci.” 

 
 
Pkt. 2 
 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy 
 
Administrator danych 
Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie. Możesz się z nami skontaktować 
w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Mydlarska 4, 30-703, Kraków 
- przez e-mail: sekretariat@ud.edu.pl 
Fundacja nie wyznaczyła Inspektora ochrony danych. 
  
Cele przetwarzania 
- ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Fundacji na określonym stanowisku 
- ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Fundacji na określonym stanowisku 
- wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Fundacji 
  
Podstawy prawne przetwarzania 
- Przepis prawa (art. 22 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w                   
zakresie następujących danych: imię i nazwisko; adres mailowy; numer telefonu; data urodzenia;            
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego        
zatrudnienia. 
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli              
przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce             
zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

https://drive.google.com/open?id=1csZEDhHz42zOcWLY1Kd1_U3D9LzlwD0k


- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz             
wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i             
zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które                
rekrutujemy. 
 
Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom            
systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom            
systemów informatycznych. 
  
Prawa związane z przetwarzaniem danych 
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdym czasie możesz cofnąć zgodę,              
kontaktując się z nami pod adresem sekretariat@ud.edu.pl 
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub              
ograniczenia ich przetwarzania 
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną             
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie            
uzasadnionego interesu, 
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, 
- prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu              
Ochrony Danych Osobowych. 
  
Okres przechowywania danych 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na            
które aplikujesz. Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach będziemy je            
przechowywać przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów             
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 
z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. 
 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
 
 

REKRUTACJA WOLONTARIUSZA/STAŻYSTY/PRAKTYKANTA: 
W ogłoszeniu dodajemy tylko tą poniższą klauzulę. Jeśli wolontariusz będzie chciał z nami nawiązać              
współpracę to kolejne zgody “klika” rejestrując się już do naszego panelu. 
 
Klauzula: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Uniwersytet Dzieci z            
siedzibą w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z              
Rozporządzeniem 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). 
 
 


