
 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W INSTYTUCIE KSIĄŻKI 

 DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO – informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Książki, z siedzibą w Krakowie, ul. Z.Wróblewskiego 6, 

31-148 Kraków. Adres do korespondencji: Instytutu Książki ul. Z.Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków. 

2. Inspektor Ochrony Danych: wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony 

Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem: iod@instytutksiazki.pl, lub pisemnie na ww.  adres. 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu: 

1) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy, w zakresie: 

imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny 

(art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

2) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych 

osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych 

dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

3) sprawdzenia Pani/Pana zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów i potwierdzenia wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony 

interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach – o ile wyraziłeś zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji (jednak 

nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy). Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane wrażliwe) 

konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

5. Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane podmiotom publicznym upoważnionym z mocy prawa.  

6. Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji, oraz przez 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji,  

a w przypadku osób wpisanych na listę rezerwową, a w przypadku osób wpisanych na listę rezerwową kandydatów do czasu 

następnego naboru, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji licząc od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 7 dni od zakończenia procesu 

rekrutacji to zostaną one zniszczone. 

7. Dane osobowe zawarte w pismach, protokołach, wszelkich załącznikach oraz dane osobowe zgormadzone w systemach 

informatycznych Instytutu Książki, dotyczące procesu rekrutacji, których nadawcą lub adresatem jest Instytut Książki będą 

przetwarzane przez okres zgodny z kwalifikacją archiwalną wynikającą Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytut Książki, 

który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 164) który został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.  

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt 11.  

11. Prawa, o których mowa w pkt 10 nie stosuje się̨ w przypadkach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.  

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

13. Podane przez Panią̨/Pana dane osobowe jest dobrowolne.  

14. Pani/Pana dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również̇ w formie profilowania. 
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