
 
  
 60-   

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH 

OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

INFORMATION OBLIGATION DURING RECRUITMENT - IN THE CASE OF COLLECTING 

DATA FROM A PERSON WHOM THE DATA REFER TO 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań 

dalej zwany „Administratorem”. 

The Administrator of your personal data is 

Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences, 32 Strzeszyńska street, 60-479 Poznań 

hereinafter referred to as the "Administrator". 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:  

Rafał Andrzejewski, e-mail: iod@igcz.poznan.pl 

Contact data of the personal data protection inspector: 

Rafał Andrzejewski, e-mail: iod@igcz.poznan.pl. 

 

Administrator informuje, iż/ The Administrator informs that: 

3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Candidate’s personal data are processed in order to carry out the recruitment process. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych/ Legal basis for the processing of personal data: 

1) art. 6 ust 1 lit. C RODO  w zw. z/ art.6 para.1 lit C of the GDPR in connection with: 

a) art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy/ art.22 (1) Act of 26 June 1974 –Labour 

Code, 

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 2017.05.08)/ 

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 28 May  1996 on the scope of keeping 

records by employers regarding matters related to the employment relationship and the manner of 

keeping employee personal files (Journal of Laws 2017.894 of May 8, 2017), 

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 

przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.)/ art.6 para. 1 lit. A of the 

GDPR – in relation to personal data with no obligation to process it provided for in the legal regulations (eg 

interests). 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych/ Information about recipients of personal data: 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w 

imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 

Your personal data may be transferred to entities that process your personal data on behalf of the 

Administrator, based on the contract entrusted with the processing of personal data (so-called processing 

entities). 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Your personal data will not be transferred to a third country. 
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7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane/ The period for which your personal data will 

be stored: 

1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, 

lub / if your pesonal data is processed based on your consent – until it is withdrawn, or 

2) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa/ for the period necessary, resulting from the legal 

regulations. 

8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do/ We inform that you have the right to: 

1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania/ 

access to your personal data, rectify, delete or limit its processing, 

2)  przenoszenia danych/ data transfer, 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego/ logde a complaint to the supervisory authority, 

4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 

szczególną sytuację/ provide a written, justified request to stop processing your data due to your special 

situation, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w 

celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi 

danych/ object to the processing of your personal data if the Administrator intends to process it for 

marketing purposes or to the transfer of your personal data to another data administrator;  

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot./ obtain comprehensive information on: 

a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby/ the 

occurence of your data in the Administator’s sets and its registered office;  

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze/ the purpose, scope and 

manner of processing data contained in such a set; 

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze/ the status since when your data in the set 

has been processed; 

d) ewentualnym źródle pozyskania danych/ any source of data acquisition; 

e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane/ sharing your data, in particular information about 

recipients or categories of recipients to whom this data is shared. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest/ Providing your personal data is: 

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa/ obligatory, if it was specified in the legal 

acts; 

2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody/ voluntary, if it is based on your consent. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Your personal data is not subject to automated decision making, including profiling. 

11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa 

zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona 

zgoda.  

We also inform that in relation to personal data that is processed on the basis of your consent - you have the 

right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time. Withdrawal of the consent 

does not affect the lawfulness of the processing based on the consent before its withdrawal. Withdrawal of the 

consent may be made in the same form in which the consent was given. 


