
 

Informacja na temat ochrony danych osobowych 

w związku z prowadzoną rekrutacją 
 

Przesłanie CV będzie przez nas rozumiane jako zgoda na wykorzystanie danych w nim 

zawartych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego wyrażona na rzecz COBORU 

o następującym brzmieniu:  

Zgadzam się na wykorzystywanie informacji o mnie, zawartych w moim CV oraz przekazanych 

w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Zgoda ta dotyczy danych, których przekazanie jest moją 

decyzją, a więc nie wskazanych w przepisach prawa. Wykorzystanie tych informacji może 

posłużyć do oceny mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Zgoda ta jest wyrażana na rzecz 

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej, Słupia 

Wielka 34 kod pocztowy 63-022.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 

(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:  

1. Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i ochronę Państwa danych osobowych 

(tzw. Administratorem) jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą 

w Słupi Wielkiej, Słupia Wielka 34, kod pocztowy 63-022.  

2. Z Administratorem możecie Państwo kontaktować się telefonicznie, na numer 61 285 23 41 

do 47, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@coboru.gov.pl lub pocztą tradycyjną, na 

wskazany powyżej adres siedziby.  

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 

kontaktować pocztą elektroniczną na adres: iod@coboru.gov.pl.  

4. Informacje na Państwa temat posłużą nam do weryfikacji Państwa kandydatury, umówienia 

spotkania i oceny Państwa kompetencji przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.  

5. Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność 

podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1.  

Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:  

a. imię (imiona) i nazwisko;  

b. data urodzenia;  

c. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;  

d. wykształcenie;  

e. kwalifikacje zawodowe;  

f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

6. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa 

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku informacji o niepełnosprawności, 

również art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

a. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do 

nas CV zawierającego te dodatkowe informacje.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.  



8. Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.  

a. W tym celu, należy powiadomić IOD mailem o zmianie Państwa decyzji.  

b. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, 

w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te 

dane były oddzielone od danych wymaganych.  

9. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.  

10. Wycofanie lub niewyrażenie zgody nie zmniejsza Państwa szans w procesie rekrutacyjnym.  

11. Posiadacie Państwo ponadto:  

a. prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii;  

b. prawo do ich sprostowania gdyby okazały się niekompletne, nieaktualne lub błędne;  

c. prawo do wezwania Administratora do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania;  

d. prawo do przenoszenia danych do innego administratora.  

12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.  

13. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

14. Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 5) jest 

wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia 

Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.  

15. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia 

selekcji.  

16. Państwa dane nie posłużą do profilowania (rekrutacja nie jest zautomatyzowana).  

 


