
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 

dla celów rekrutacyjnych 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO), informujemy że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako 

NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.  
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej 

lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.  
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, 
przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za 
jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być 
przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie 
wyrażonej przez Panią/a zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania 

Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy 
wymienione w ogłoszeniu  

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) zgodnie z art. 22(1) kp 
W zakresie danych nie objętych art. 22(1) kp 
przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 
6 ust. 1 lit a RODO) 

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w 
kolejnych naborach kandydatów na pracowników 
NCBJ, o ile wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę na 
kolejne rekrutacje 

Przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 
6 ust. 1 lit a RODO) 

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych ani transferowane do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, tj. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji, a w 
przypadku zgody na kolejne rekrutacje – 12 miesięcy od wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:  
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
5) prawo do żądania przenoszenia danych osobowych 
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

 00-193 Warszawa.  
8. Podanie danych osobowych zgodnie z kodeksem pracy jest niezbędne dla przeprowadzenia 

rekrutacji, a podanie danych osobowych nie wymaganych przez kodeks pracy jest dobrowolne. 
9. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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