Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail:
cyfronet@cyfronet.pl nr telefonu: 12 632 33 55 (dalej: „Administrator”, „ACK Cyfronet AGH”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
pisząc na adres e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy
o pracę – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia,
b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV i w pozostałych
dokumentach aplikacyjnych, innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli
przekaże Pani/Pan takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w pozostałych
dokumentach aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan
taką zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) trwania rekrutacji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z przepisami
wewnętrznymi ACK Cyfronet AGH,
b) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych – będą one przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku licząc od dnia
przekazania danych, a następnie oraz przez okres oznaczony w przepisach obowiązującego
prawa oraz przez okres przechowywania zgodny z przepisami wewnętrznymi ACK Cyfronet
AGH, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zatrudnienia kandydata w wyniku takiej rekrutacji
zastosowanie znajdzie pkt 6a.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych nieprawidłowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
Jednocześnie informujmy, że cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak
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pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w sytuacjach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych dokonywane jest przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO.
Informujemy, iż w procesie rekrutacyjnym nie będzie dochodziło do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych
danych osobowych oraz wyrażanie zgody na ich przetwarzanie (zgoda nr 1) oraz zgody na
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przyszłych rekrutacjach (zgoda nr 2) nie jest
obowiązkowe i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, jednakże w przypadku
niewyrażenia zgody nr 2, nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w przyszłych
procesach rekrutacyjnych.

Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałam(-em) i zapoznałam(-em) się z jej treścią.

…………………………………………………………
data i podpis kandydata

……………………………………………………
imię i nazwisko

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO), wyrażam
świadomą, dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Akademickie Centrum
Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków moich danych osobowych innych
niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu pracy, a zawartych w moim CV i pozostałych dokumentach
aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.
…………………………………………………………
data i podpis kandydata

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyrażam
świadomą, dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Akademickie Centrum
Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków moich danych osobowych
zawartych w moim CV i pozostałych dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych
procesów rekrutacyjnych.
…………………………………………………………
data i podpis kandydata

