Zgoda i obowiązek informacyjny dla Kandydata
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji o pracę dla
celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym, który prowadzi Fundacja SYNAPSIS, 02085 Warszawa , ul.Ondraszka 3 Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może byd w każdej
chwili cofnięta.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji o pracę dla
celów związanych z archiwizacją tej aplikacji na potrzeby uczestnictwa w przyszłych procesach
rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS , 02-085 Warszawa , ul. Ondraszka 3.
Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może byd w każdej chwili cofnięta.
Administrator danych
oraz informacje
kontaktowe

Administratorem danych jest Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3 , 02-085
Warszawa, adres e-mail:fundacja@synapsis.org.pl Kontakt w spawie ochrony
danych osobowych – e-mail: fundacja@synapsis.org.pl, lub iod@synapsis.pl albo
za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji.

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 Przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO*
 Archiwizowania aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Na czas trwania rekrutacji, a jeśli została wyrażona zgoda na archiwizowanie
aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu
odwołania takiej zgody
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
Fundacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Okres przez który
dane będą
przetwarzane
Odbiorcy danych
Prawa osoby, której
dane dotyczą

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
*Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
z
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27
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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
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