KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy w Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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)
stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
tel. 52 567 00 48
e-mail: iodo@byd.pl
adres korespondencyjny: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje
(zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) i f) oraz art. 88 RODO);
- wykorzystać je przy rekrutacji na stanowiska, na które będziemy rekrutować w przyszłości pod
warunkiem, że udzielona została przez Panią/Pana wyraźna i dobrowolna zgoda na wykorzystanie
danych osobowych w tym celu (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
- dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o ile w okresie przetwarzania Państwa
danych powstaną roszczenia, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana kandydaturą lub jeżeli
przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami przez Wyższą Szkołę Gospodarki jako administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 przepisy prawa pracy regulujące dane, których przyszły pracodawca może wymagać od
kandydata na pracownika i potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących
danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( tj. zgodnie z art. 6 ust.
1 pkt. c) RODO i art. 88 RODO w zw. z art. 221 § 1 kodeksu pracy ).
 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli
zdecydujecie się Państwo na przekazanie nam danych innych niż: imię i nazwisko; imiona
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO).
 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach rekrutacji na
stanowiska, na które będziemy rekrutować w przyszłości (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO )
 prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO )
Okres wykorzystania Państwa danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:
- 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
- w przypadku, gdy udzielona została przez Panią/Pana wyraźna i dobrowolna zgoda na wykorzystanie
danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki, dane
osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat;

z zastrzeżeniem, że w obu wypadkach powyższy czas przechowywania danych osobowych może ulec
wydłużeniu o okres przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, jeżeli dalsze przetwarzanie Państwa
danych osobowych okaże się niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi
roszczeniami przez Wyższą Szkołę Gospodarki.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą tylko przez Wyższą Szkołę Gospodarki, przez osoby
upoważnione do ich przetwarzania.
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Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Ma Pani/Pan prawo do zażądania,
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub
na podstawie Pani/Pana zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe udostępnione w niniejszej klauzuli).
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed
jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
adres Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe udostępnione w niniejszej klauzuli).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

