
 

Klauzula informacyjna i zgody dla potrzeb rekrutacji – RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że w związku z 

prowadzonym procesem rekrutacji, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Nauk 

Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Twarda 51/55,00-818 Warszawa, REGON 

000326345, NIP 5250008896. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ING PAN: ingpan@twarda.pan.pl – w temacie prosimy 

wpisywać RODO i rodzaj sprawy. 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk tylko i wyłącznie na dany 

proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane, zgodnie z wymogami RODO.  

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie 

na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby 

kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są 

przetwarzane w żadnym innym celu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym 

czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach 

rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b 

RODO.   

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu w procesie rekrutacji. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do 

organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.  

Klauzula Zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Geologicznych 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, REGON 000326345, NIP 

5250008896 na potrzeby obecnego procesu rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Geologicznych 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, REGON 000326345, NIP 

5250008896 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. 

         ……………………………………… 

         Data i podpis Kandydata 


