INFORMACJA DOT.
ART. 13 I ART. 14 RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 i art. 14
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Stowarzyszenie Goethe-Institut w Warszawie, ul. Chmielna 13A 00-021 Warszawa, zwane dalej „GI“, pozyskuje
i przetwarza Państwa dane osobowe (dalej „dane”) z zachowaniem niżej wymienionych zasad.

ADMINISTRATOR
Goethe-Institut e.V. reprezentowany przez
Goethe-Institut w Warszawie,
ul. Chmielna 13A
00-021 Warszawa
Telefon: +48 22 505 90 00
info-warschau@goethe.de
www.goethe.de/polen

CEL
Przetwarzamy Państwa dane, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach którego przesłali
Państwo swoje dane (wymagane dokumenty oraz dane kontaktowe) do Goethe-Institut w Warszawie.

PODSTAWA PRAWNA
Przetwarzanie danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistnieje jedna lub kilka wymienionych poniżej
podstaw prawnych.
1. Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)
Przetwarzania dokonuje się na podstawie Państwa zgody. Jest ona podstawą prawną przetwarzania.
Zgoda jest dobrowolna. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość.
2. Wypełnienie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 b) RODO)
Przetwarzanie oparte jest na obowiązkach umownych między Państwem a Goethe-Institut. Dane
osobowe niezbędne są do realizacji stosunku prawnego.
3. Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c) RODO)
Przetwarzanie oparte jest na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega
Goethe-Institut. Przetwarzamy Państwa dane ewentualnie w celu stwierdzenia tożsamości,
wypełnienia obowiązków podatkowych oraz dokumentacyjnych na wypadek kontroli przez urzędy.
Ujawnienie danych osobowych może być konieczne w ramach działań urzędów i sądów w celu
przeprowadzenia dowodu, w postępowaniach karnych lub dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych.
4. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO)
Przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Goethe-Institut lub strony trzeciej.
Konkretne przetwarzanie Państwa danych w wymienionym wyżej celu / wymienionych wyżej celach
przebiega na podstawie prawnej jak w punkcie 1 oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa
podania jak w punktach 2 i 3 .

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy następujące dane dotyczące Państwa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Państwa nazwisko,
Państwa adres,
Państwa datę urodzenia,
ew. Państwa fotografię (jeśli zawierają ją dokumenty aplikacyjne),
Państwa życiorys,
Państwa list motywacyjny do podania o pracę
Państwa dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
Państwa świadectwa i referencje.

Do przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO stosuje się zasadę: Zawarcie umowy nie jest możliwe
bez danych, które udostępnili nam Państwo przed zawarciem umowy.

PRZEKAZYWANIE STRONOM TRZECIM
Państwa dane osobowe będą przekazane stronom trzecim jedynie w przypadku, gdy w wyniku złożenia
przez Państwa podania o pracę zostanie nawiązany między Goethe-Institut w Warszawie a Państwem
stosunek umowny. Odbiorcami Państwa danych są podmioty uprawnione na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów prawnych do pozyskiwania danych lub podmioty współpracujące z
administratorem (np. biura rachunkowe, kancelarie adwokackie i radcowskie, poczta, kurierzy), w tym
podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji umowy. Są to: Biuro świadczące usługi w
zakresie zarządzania personelem.

PRZEKAZANIE DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów
lub zgodnie z przepisami ustanawiającymi ustawowy termin przechowywania, lub do chwili wygaśnięcia
wszystkich roszczeń z zawartej umowy – zależnie od tego, które wydarzenie nastąpi później. Jeśli
kandydatura Państwa nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji, Państwa podanie wraz ze wszystkimi
dokumentami aplikacyjnymi zostanie usunięte po upływie 6 miesięcy.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI KONTAKTU
Informacja: na żądanie chętnie udzielimy Państwu informacji, czy i jakie Państwa dane przechowujemy.
Sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usunięcie: pod warunkiem istnienia podstaw prawnych mają
Państwo prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych.
Wydanie danych: ponadto mają Państwo prawo otrzymania od nas danych, które Państwa dotyczą i które
nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i odpowiednim do
obróbki elektronicznej; mogą Państwo przekazać lub zlecić przekazanie tych danych do innych osób.

Do przetwarzania danych na podstawie zgody jak w art. 6 ust. 1 a) RODO obowiązuje prawo wycofania
zgody.
Jeżeli w ramach zawarcia umowy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W razie pytań dot. pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w
sprawie dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych oraz odwołania
ewent. udzielonych zgód lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, a także w
kwestii prawa do przenoszenia danych prosimy zwrócić się do naszego zakładowego Inspektora ochrony
danych:
Inspektor ochrony danych
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Dysponują Państwo również prawem wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego do spraw ochrony
danych. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skargę mogą Państwo wnieść też do każdego innego urzędu ds. ochrony danych. Zostanie ona przekazana do
właściwego organu nadzorczego.

