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INFORMACJA 
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ / POROZUMIENIEM / WSPÓŁPRACĄ 
PRACOWNIKÓW / STAŻYSTÓW / WOLONTARIUSZY / UCZESTNIKÓW 

PROWADZONĄ PRZEZ 
FUNDACJĘ INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU LOKALNEGO 

 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Badań i Rozwoju 
Lokalnego z siedzibą we Wrocławiu (51-638), przy ul. J. Stanisławskiego 28/4 (dalej: 
Administrator). 
 
Dane kontaktowe: 
Administrator:  
Damian Wojciech Dudała, tel. +48 605697839, e-mail: ado@fibirl.org.pl 
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) 
będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

1. Realizacji procesu rekrutacji / porozumienia / współpracy (na podstawie 221 § 1 
k.p. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 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 – RODO) w ramach realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze danych. 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym / 
zgłoszeniu / porozumieniu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: 

2. W zakresie wizerunku (na podstawie 222 § 1 k.p. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO); 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan powyższą zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę 
może Pan/Pani cofnąć poprzez wysłanie e-maila ze stosowną prośbą na adres: 
ado@fibirl.org.pl 

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest dobrowolne, ale 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji / nawiązaniu współpracy / 
porozumieniu. Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 2 jest 
dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji / nawiązaniu współpracy 
/ porozumieniu (nie wyrażenie tej zgody nie będzie podstawą niekorzystnego 
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traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę 
zatrudnienia).   

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji / nawiązaniu 
współpracy / porozumieniu będą przetwarzane przez okres trwania postępowania 
rekrutacyjnego / nawiązania współpracy / porozumienia, nie dłużej jednak niż 2 
miesiące (przy czym w przypadku zatrudnienia / porozumienia / umowy stażowej / 
umowy wolontariackiej / umowy o współpracy / umowy uczestnictwa w projekcie 
dane te zostaną włączone do akt osobowych). W razie cofnięcia zgody na 
wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.  

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji, 
członkowie komisji rekrutacyjnej oraz kadra (pracownicy) Fundacji decydująca 
o zatrudnieniu / współpracy / uczestnictwa.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo:  
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo 
do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych/ Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

Na podstawie informacji zamieszczonych przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju 
Lokalnego w ogłoszeniu rekrutacyjnym / zaproszeniu do współpracy / informacji 
o projekcie niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie zgodnie z tymi 
informacjami moich danych osobowych zawartych dokumentach aplikacyjnych: 

o w zakresie mojego wizerunku 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

 

  

(Miejscowość i data) (czytelne imię i nazwisko) 

 


