
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY / WOLONTARIUSZA 
ORAZ PRACOWNIKA / WSPÓŁPRACOWNIKA / WOLONTARIUSZA 
 
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) z siedzibą we Wrocławiu, jako administrator danych osobowych, 
informuje Panią/Pana, że: 
 

1. IWOP, oprócz danych osobowych wymienionych w art. 22(1) § 1 i 3 kodeksu pracy, może przetwarzać nadto 
następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: adres e-mail nr telefonu, wizerunek w postaci zdjęć, 
nagrania rozmów telefonicznych, nagrania z kamer monitoringu, nagrania zachowań na komputerach 
wykorzystywanych do celów służbowych; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, optymalizacji 
efektywności pracy i współpracy, zwiększenia bezpieczeństwa w związku z wykonywaniem pracy i współpracą, 
w związku z realizacją zadań w ramach stosunku pracy, współpracy, wolontariatu lub innych umów, w wyniku 
których Pani/Pana dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe i wizerunek mogą ulec 
przetwarzaniu, a również upublicznieniu w sieci internet; 

3. Pani/Pana dane osobowe do rekrutacji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja 
obowiązku ustawowego), a w przypadku występowania przez Panią/Pana w charakterze kandydata do 
zatrudnienia w ramach innego niż pracowniczy stosunku  zatrudnienia lub podania przez Panią/Pana jako 
kandydata do umowy o pracę szerszego zakresu danych niż przewidziane w  art. 22(1) § 1 i 3 kodeksu pracy - na 
podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio do zakresu zlecenia podwykonawcom 
realizującym podzadania w ramach projektów IWOP, upoważnionym pracownikom/ współpracownikom 
/wolontariuszom oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych; 

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych; dane osobowe 
będą Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub umowy o 
pracę, współpracy lub wolontariatu oraz przez okres nie dłuższy niż 10 lat od końca roku kalendarzowego, w 
którym powyższe ustały;  

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7. podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 22(1)  § 1) lub wyżej wskazanym 
jest wymogiem ustawowym/umownym;  ich nieprzekazanie  spowoduje  niemożność  wzięcia udziału  w 
procesie  rekrutacji lub zawarcia umowy;  podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana 
wyraźnej zgody; 

8. zgodnie z przepisami w Instytucie nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z 
czym nie został on wyznaczony; 

9. W razie potrzeby kontaktu z IWOP, jest to możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@iwop.pl, 
telefonicznie pod numerem 53 400 20 60, korespondencyjnie na adres: IWOP, Pracownia OPP, ul. Kościuszki 
35A 1 piętro, 50-011 Wrocław; 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez IWOP znajdzie Pani/Pan w dokumencie                         
“Zasady przetwarzania danych osobowych” dostępnym na stronie internetowej www.iwop.pl/dokumenty. 

 


