Załącznik nr 4
ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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), Dz. U. UE . L. 2016.119.1
z dnia 4 maja 2016r., zwanego RODO:
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi, z siedzibą: Łódź ul. Wojska Polskiego 121, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
(CV) na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko:
………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę

□

Nie wyrażam zgody

□

a w przypadku przyjęcia do pracy na potrzeby zawarcia stosunku pracy i jego realizacji.
Wyrażam zgodę

□

……………………………………….
(miejscowość i data)

Nie wyrażam zgody

□

…………………………………………..….……………………
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW REKRUTACJI
Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 121.

2.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
–

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych,

–

art.6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie
obywatelstwa, numer telefonu, adres e-mailowy, dodatkowych uprawnień, umiejętności,

zainteresowań, w przypadku zamieszczenia zdjęcia (wizerunku) oraz w zakresie danych
zawartych w CV,
–

art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania z
Panią/Panem umowy o pracę – w przypadku przyjęcia do pracy,

5.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi.

4.

Podanie danych osobowych (poza wizerunkiem, co ma charakter dobrowolny) jest niezbędne
do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia rekrutacji,
a następnie trwale niszczone po upływie trzech miesięcy. Dane osobowe osoby przyjętej do
pracy będą przetwarzane w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu przez
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt
osobowych, wynikający z regulacji prawnych dot. archiwizacji dokumentów.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a. prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
b. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e. prawo do wycofania zgody na przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie miało
konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do pracy w Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Cofnięcie zgody na przetwarzanie
wizerunku nie będzie miało wpływu na możliwość wzięcia udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym
jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.
8.

Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Łódź, dnia ………….

…………………………………………….
/podpis kandydata/

