
Obowiązek informacyjny 

[dla potencjalnych kandydatów do pracy] 

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiamy informacje  

i zasady przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski 

Instytut Technologiczny. 

Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski 

Instytut Technologiczny (zwany dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 

Kraków, adres e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.krakow.pl, nr tel.:12 261-83-24 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut można 

kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres 

email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl tel.: 12 261-83-24 lub osobiście w siedzibie 

Instytutu. 

Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu prowadzenia przyszłych 

postępowań rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Centrum Łukasiewicz oraz w instytutach 

należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w ustawie o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 r. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Instytut przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

a w przypadku zawarcia przez Panią/Pana w zgłoszeniu danych osobowych wrażliwych,  

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – tj. na 

podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zakres danych osobowych 

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy. 

Podanie danych jest dobrowolne.  

Realizacja praw 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub 

uzupełnienia,  żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest 

dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 



wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem.  

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: 

daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl pisemnie na adres siedziby Instytutu lub złożyć 

osobiście w siedzibie Instytutu. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli 

potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Instytut Twoich danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• firmy serwisujące urządzenia Instytutu oraz oprogramowanie wykorzystywane w celu 

przetwarzania danych osób aplikujących o pracę; 

• dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcy systemów do zarządzania 

rekrutacjami (np. pracuj.pl, eRecriuter) – wyłącznie, w przypadku zlecenia takiego 

działania przez Instytut; 

• firmy kurierskie za pośrednictwem, których prowadzona jest korespondencja  

z kandydatami do pracy; 

• Centrum Łukasiewicz oraz instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz,  

o których mowa w ustawie o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 r. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym i do organizacji międzynarodowych. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując 

profilowanie. 

Okres, przez który dane będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

  

 


