Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art 13 ust 1 i 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych),
niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Krakoó w
2. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakoó w, z ktoó rym nalezż y kontaktowacó się za pomocą adresu
e-mail:: iod@urk.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko pracy na jakie złozż ył Pan/Pani dokumenty aplikacyjne, na podstawie Pana/
Pani zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. a Rozporządzenia ogoó lnego.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie
rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak mozż liwosó ci
ubiegania się o przyjęcie do pracy.
5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
b) Przenoszenia danych,
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
okresó lonych w Rozporządzeniu ogoó lnym;
6. Jezż eli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
posiada Pani/Pan roó wniezż prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodnosó có z prawem przetwarzania, ktoó rego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych mozż na
przesłacó e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, lub wycofacó osobisó cie. Konsekwencją wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie wycofanie Pana/Pani kandydatury z
postępowania rekrutacyjnego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom na etapie procesu
rekrutacji. W razie przyjęcia do pracy odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
bycó , Uniwersytet Rolniczy w Krakowie:
Zakład Ubezpieczenó Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd
Skarbowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzż szego (system POL-on)
oraz inne organy publiczne względem ktoó rych Uniwersytet Rolniczy jest
zobligowany przekazacó Pani/Pana dane z mocy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakonó czenia postępowania
rekrutacyjnego. W przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie Kodeksu Pracy oraz innych przepisoó w obowiązującego prawa do dnia
wygasó nięcia stosunku pracy, następnie do czasu okresó lonego w innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa w tym w celach archiwalnych przez okres 50 lat.;

9. Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do własó ciwego organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, zż e Pana/Pani dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
Rozporządzenia ogoó lnego.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposoó b zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do panó stwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej na etapie rekrutacji. Z chwilą ewentualnego zatrudnienia mogą
zostacó przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie przepisoó w
obowiązującego prawa.

Potwierdzam, zż e zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomosó ci powyzż sze informacje.

………………, dnia …………..……… r., ……………………
(Miejscowość, data , podpis)

