Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby
ubiegającej się o zatrudnienie w oddziałach regionalnych Kasy na podstawie powołania
1. Administrator danych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa,
którą reprezentuje Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w …………… na podstawie pełnomocnictwa
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Adres Oddziału:
………………………………………………………….

2. Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl,
poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190,
00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”,

3. Cele przetwarzania danych

dla potrzeb ubiegania się o zatrudnienie na podstawie
powołania

4. Podstawa przetwarzania danych

a) konieczność zbierania danych osobowych w celu
nawiązania stosunku pracy na podstawie
powołania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności:
 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych,
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy,
 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach
zarządzania
mieniem
państwowym,
 innych przepisów prawa nakładających
obowiązki prawne na administratora
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c
RODO);
jeżeli w dokumentach zawarte są złożone dodatkowo
szczególne kategorie danych osobowych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie
Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
Nie dotyczy

5. Prawnie uzasadniony cel
realizowany przez administratora
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
6. Odbiorcy danych

Dane osobowe kandydatów na pracowników Kasy
mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa; dane

osobowe mogą być przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora
danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich
przetwarzania
7. Czy dane będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej?

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych

8. Okres, przez który będą
przetwarzane dane osobowe

Okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania – w
przypadku niezatrudnienia dane osobowe zostaną
niezwłocznie usunięte.

9. Prawa osoby, której dane są
przetwarzane

a) żądania dostępu do danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
d) żądania usunięcia przetwarzanych danych
osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie
jest obowiązek prawny,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
e)f) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są
przetwarzane na podstawie zgody w myśl art.
6 ust. 1 lit. a lub art. art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie; wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem,
f)g) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a
lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie
umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma
Pan/Pani prawo do przeniesienia danych, to
jest prawo otrzymania od Kasy Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanym
formacie
informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo
przesłania
tych
danych
innemu
administratorowi danych lub zażądania, aby
Kasa przesłała te dane do innego
administratora. Zrobienie tego jest możliwe
tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe,
g)h)
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa,
gdy
uzna
Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
10. Z czego wynika konieczność
podania danych osobowych oraz czy
osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania
11. Konsekwencje niepodania danych
osobowych

Przepisy prawa wskazane w rubryce 4, podanie danych
nie jest obowiązkowe

12. Czy dane osobowe będą
wykorzystywane do
zautomatyzowanego podawania
decyzji, w tym profilowania

Nie

Przyjmuję do wiadomości:

________________________
(data i podpis kandydata)

Brak możliwości ubiegania się o zatrudnienie

