Informacja o administratorze danych osobowych
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego
informujemy że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum NaukowoTechnologiczne, zwane dalej RCNT, z siedzibą w Podzamczu: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
2. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne powołało Inspektora Ochrony Danych, który
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony
danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres email: iodo@rcnt.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie
rekrutacyjnym.
4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa
się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia).
5. Podane przez Panią/Pana dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej
zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia).
6. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
 sprostowania danych,
 usunięcia danych ,
 ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni po zakończeniu
procesu rekrutacji, chyba że Pani/Pana kandydatura zostanie wybrana.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia.
11. Administrator Danych wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia
przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.
12. Brak powyższej zgody uniemożliwi RCNT rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury.

