
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

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 „RODO”, informujemy, że:  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, adres 
siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 (12) 632 22 21. 

 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl 
 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika technicznego w 

projekcie IMBIO – Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich 

instytucji naukowych w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a w razie przyjęcia do 

pracy – w związku z wykonywaniem umowy zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 

który dane osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria: 

 

 przepisów prawa, które obligują Administratora do przechowywania danych przez określony czas; 

 okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych. 

 

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

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada 

Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych oraz 

 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi 

z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie 

dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

 

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy Instytucie Ochrony Przyrody PAN. 

 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
 

Dane osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym nie będą profilowane. 
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