Informacja dla kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty ds. zarządzania
środowiskiem w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i
Wisły
Na podstawie art. 13 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 (dalej określanego w skrócie:
RODO) informujemy, że:
1.

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, dalej zwane „Administratorem”.
Adres administratora: Wrocław 53-123, al. Jaworowa 9-11
Dane kontaktowe administratora: e-mail: pcu@odrapcu.pl

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres poczty elektronicznej: iod@odrapcu.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
1) cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
związanych z zatrudnieniem (nawiązaniem umowy cywilnoprawnej) oraz koniecznością
skontaktowania się z Panią/Panem w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, miejsca
zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia, numeru telefonu lub adresu e-mail;
2) wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w ofercie w zakresie wszystkich innych
podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności.
4. Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w
dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
3) wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku
zatrudnienia Pani/Pana dane zawarte w ofercie zostaną wykorzystane do czynności związanych
z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany. Ponadto zgodnie
z Instrukcją Banku Światowego Wybór i zatrudnienie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku
Światowego w ramach Pożyczek MBOiR oraz Kredytów i Grantów MSR Styczeń 2011 (ze zmianami z
lipca 2014 r.) Administrator zobowiązany jest do przechowywania oryginałów ofert w trakcie
trwania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz przez okres dwóch lat
po dacie zamknięcia Umowy Pożyczki zawartej w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 - PL) na częściowe
finansowanie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z zastrzeżeniem
pkt. 7 oraz z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
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7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do organizacji międzynarodowej, tj. do
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), zgodnie z procedurami
MBOiR, stosowanymi na podstawie Umowy Pożyczki, o której mowa w pkt. 5, w celu uzyskania
wymaganej zgody Banku Światowego (tzw. „no objection”) na zawarcie umowy z kandydatem
wybranym w ramach przeprowadzonej rekrutacji.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również profilowane.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją

……………………………….…………………………………
(data i czytelny podpis kandydata)
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