
Klauzula Informacyjna dla osób ubiegających się o pracę  

w IGR PAN 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 13 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 zwane RODO), informujemy że: 

 Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Genetyki Roślin Polskiej 

Akademii Nauk (zwany w dalszej części IGR PAN), ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, 

Regon: 000326204, NIP: 7811621455 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej 

Akademii Nauk, jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@igr.poznan.pl  

 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko. 

   Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda osoby, której dane dotyczą. 
   Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną usunięte, 

jednakże nie później niż w terminie 4  miesięcy od rozstrzygnięcia rekrutacji. Po tym okresie 

dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie do nich 
jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia. 

 W przypadku wyboru danej kandydatury - dane osobowe kandydata będą przekazane 

administracji IGR PAN w celu nawiązania stosunku pracy. Dane osobowe kandydata, 

który wygrał rekrutację będą wówczas przetwarzane w celu: realizacji umowy, której 

wybrany kandydat jest stroną, a także do podjęcia działań na rzecz wybranego 

kandydata przed zawarciem tejże umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, IGR PAN nie będzie podejmował 

decyzji w sposób zautomatyzowany.  

   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. 
 Kandydatowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

o dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

o ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 
o przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

o cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
     


