Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach rekrutacji
Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie, Aleje
Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej „my”, „RF”) Możesz się z nami skontaktować w następujący
sposób:

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”

przez e-mail: biuro@rf.gov.pl

telefonicznie: 22 333 73 26

za pośrednictwem ePUAP

Inspektor ochrony
danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący
sposób:
 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa „Dane osobowe”
 przez e-mail: iod@rf.gov.pl
Kandydat

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

Data urodzenia

Doświadczenie zawodowe

Informacje o wykształceniu

Inne dane jeżeli będą zawarte w Twoim CV np. wizerunek.
Twoje dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Zbierane dane

Cele przetwarzania
Podstawy prawne
przetwarzania

Okres przechowywania
danych

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem danych




zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO

art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 4, art. 26 i nast. ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej
 okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność
obsadzenia tego samego stanowiska)
 Upoważnieni pracownicy RF będący członkami komisji rekrutacyjnej
 Dane wybranego kandydata zostaną opublikowane na stronie podmiotowej BIP Rzecznika
Finansowego
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi
do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy Nadzoru
wskazane są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )

Informacje dotyczące
profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji
o Tobie.

Obowiązek podania
danych
Przekazywanie danych
poza Europejski Obszar
Gospodarczy

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
rozpatrzenia kandydatury.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 (02-001), moich
danych osobowych zawartych w CV oraz w pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko ………………….. ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

