
Klauzula informacyjna - osoba w procesie rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: „RODO”) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego z siedzibą w Warszawie (dalej: „GBPiZS”) niniejszym informuje: 

1. Kto jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych? Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, e-mail: 
www.gbpizs.gov.pl, nr tel. +48 22 642 04 73. W sprawach związanych z Pani/a danymi 
proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@gbpizs.gov.pl, tel. 
+48 22 380 5128. 

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? GBPiZS pozyskała i przetwarza 
Pani / Pana dane osobowe w związku z Pani/Pana uczestnictwem w procesie rekrutacji 
do zatrudnienia w GBPiZS. 

3. Jakie są cele przetwarzania przez GBPiZS Pani / Pana danych osobowych? 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do oceny 
Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji do zatrudnienia w GBPiZS oraz –  
w zależności od wyników tej oceny – do zatrudnienia Pani/Pana w GBPiZS.  

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez GBPiZS Pani / Pana danych 
osobowych? Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 
lit. a) 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 - zgoda osoby, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych. 

5. Jakie są kategorie odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną 
ujawnione? Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymać:  

a) podmioty świadczące GBPiZS usługi doradztwa prawnego oraz zapewniające 
obsługę księgową oraz audytorską;  

b) firma informatyczna serwisująca System teleinformatyczny GBPiZS; 
c) organy nadzoru nad GBPiZS, w tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 
d) Pani/Pana bezpośredni doradcy tych (doradcy prawni, doradcy podatkowi, 

emerytalni, inwestycyjni, etc.), którym dane te udostępniła GBPiZS na 
Pani/Pana wyraźne życzenie. 

6. Czy będziemy przekazywać Pani / Pana dane osobowe do państwa trzeciego (spoza 
EOG) lub organizacji międzynarodowej? Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Przez jaki okres będą przechowywane w GBPiZS Pani / Pana dane osobowe? Po 
zakończeniu procesu rekrutacji, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego. 

8. Jakie przysługują Pani / Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez GBPiZS? W związku z przetwarzaniem przez GBPiZS Pani/Pana 
danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może 
pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO, 
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 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 
RODO, 

 prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO. 

9. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Czy musi Pani / Pan podać GBPiZS swoje dane osobowe? Podanie przez Panią/Pana 
niezbędnych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym zatrudnienia w GBPiZS. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych 
jest brak możliwości zatrudnienia w GBPiZS. 

11. Czy GBPiZS będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec Pani / Pana 
decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem 
algorytmów)? GBPiZS nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 
automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych 
będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego. 

12. Czy w GBPiZS obowiązują szczególne procedury danych osobowych? W GBPiZS 
przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym 
celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z 
wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych 
osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z 
wprowadzoną Polityką Ochrony Danych Osobowych jest dla GBPiZS jednym z 
najważniejszych priorytetów. 

DATA I PODPIS OSOBY, KTÓREJ 
DANE DOTYCZĄ               

 DATA I PODPIS OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ 

ADMINISTRATORA DANYCH 

 


