
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów 

ubiegających się o zatrudnienie w PWSW. 

 

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 

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem konkursu                              

w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska          

w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel.167355102. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych                              

z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, 

kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając 

informację na adres e-mail: iod@pwsw.eu lub listownie na adres wskazany w ust. 1. 

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia najlepszych kandydatów oraz ich zatrudnienia. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO – niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku: 

 -ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1162 z późn. zm.), 

 -ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 

574 z późn. zm.), 

2) art. 6 ust. 1 lit. „a” - RODO – Państwa zgoda w zakresie informacji, których podanie nie jest 

obowiązkowe, 

3) art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO – Państwa zgoda w zakresie informacji, których podanie nie jest 

obowiązkowe, a ich udostępnienie wynika z Państwa inicjatywy. 

4.    Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa jak również w przypadkach szczególnych inni administratorzy danych osobowych 

przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową 

lub kurierską. 

5.    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) 

lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę w państwie trzecim. 

6.    Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu                        

i zatrudnienia wybranego kandydata. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą 
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przetwarzane przez ww. okres lub do czasu wycofania zgody. Dane osób niezatrudnionych będą 

przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia rekomendowanego kandydata 

lub ogłoszenia, iż konkurs nie został rozstrzygnięty ofert złożonych przez kandydatów nieprzyjętych. 

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania 

do Administratora Danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych".  

8.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo 

do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego 

dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można dokonać kontaktując się z Administratorem 

osobiście, lub korespondencyjnie na adres podany w ust. 1. 

9. Podanie danych określonych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

do rozpatrzenia wniesionego podania. Nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 

rozpatrzenia podania. Podanie innych danych osobowych niż ww. jest dobrowolne i wymaga udzielenia 

przez wnoszącego zgody dla Administratora Danych do ich przetwarzania. 

10.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, którego siedzibą jest m. Warszawa 00- 193, ul. Stawki 2.  

11.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane 

profilowaniu. 

 

 

 


