
KLAUZULA INFORMACYJNA  
o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 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 - RODO) 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna 
Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-
mail: iod@radio-lublin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego 

z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych 
kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego 
zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest 
obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż 
wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym 
i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), 

• w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych 
od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana 
umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu 
stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), 

• w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej 
rekrutacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także 
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. W ciągu 14 dni od 
zakończenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko może Pani/Pan odebrać swoje dane 
osobowe, a w przeciwnym wypadku – gdy termin upłynie bezskutecznie – dane osobowe 
zostaną zniszczone.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do cofnięcia zgody. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych 
kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wynika 
z przepisów prawa pracy i jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. 
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie 
profilowania. 


