
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 

Administratorem danych osobowych jest Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Białymstoku przy 

ul. Legionowej 28 lok 103B. 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail : pdl@piib.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany 

adres siedziby administratora.  

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez 

administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: 

iod@piib.org.pl. 

[Przetwarzanie danych] 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W 

przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów. 

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

[Okres przechowywania danych] 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji. W razie 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia ich wpływu do biura POIIB. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody. 

[Pani/Pana prawa] 

1. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Urzędu Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych). 

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

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


