
Klauzula informacyjna - rekrutacja 

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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej 
określanego jako „Rozporządzenie”, „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
ul. Franczaka Lalka 43; Lublin. 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy. 

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 
dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wskazane w 
ogłoszeniu stanowisko pracy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do podjęcia decyzji przez 
administratora o niezatrudnianiu Pani/Pana lub do czasu zakończenia 
rekrutacji. 

4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie 
art. 6 ust 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnej zgody. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane lub 
powierzone do przetwarzania takim odbiorcom jak podmioty świadczące 
usługi rekrutacyjne lub firmom audytowym i współpracującym z nami firmom 
prawniczym. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli Pana/Pani dane są 
przetwarzane na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tych praw 
może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Fundacji lub 
wysyłając maila na adres biuro@fundacja.lublin.pl lub pocztą na adres 
administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich 
skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może 
Pan/Pani skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez 
administratora Pana/Pani danych osobowych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. 
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