
 

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie  

w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” znajdującą się poniżej. 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w procesie 
rekrutacyjnym na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.  Dane mogą 
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 

Kto administruje moimi danymi? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. 

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące 
Pani/Panu prawa odpowie Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Pytania dotyczące sposobu i 
zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę wysyłać na adres: biuro@sm.waw.pl 

Dlaczego moje dane są przetwarzane? 

• Wynika to bezpośrednio z Kodeksu pracy oraz z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz w celu wynikającym z treści 
udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych 
przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy 
mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

Jak długo będą przechowywane moje dane? 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. 
Kto może mieć dostęp do moich danych? 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych; 
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa.  
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? 

Ma Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 

• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 
uzasadnione podstawy przetwarzania; 

 
 
 



 

 

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa. 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane 

z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu 
„Metropolia Warszawa” Pani/Pana danych osobowych; 

g) wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej 
podstawie; 

h) przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w 
przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 


