POLSKI ZWIĄZEK
NIEWIDOMYCH
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa
 022 831 22 71 centrala; 22 887 60 86 i 22 831 33 83 Prezes, Dyrektor Związku

fax 022 635 76 52, www.pzn.org.pl, e-mail: pzn@pzn.org.pl
Konto: Bank PEKAO SA, XV O/Warszawa 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

Warszawa, 12 maja 2021 r.
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się
sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek
Niewidomych.
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
rekrutacją do pracy jest Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie, 00–
216, ul. Konwiktorska 9 (dalej PZN).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przez PZN można skontaktować się z nami mailowo:
daneosobowe@pzn.org.pl
3. Państwa dane przetwarzane są:
•
•

Na potrzeby rekrutacji w przypadku danych szczególnej kategorii (dawniej
wrażliwych) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Na potrzeby rekrutacji w przypadku danych zwykłych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO.

4. PZN przetwarza tylko dane z CV i listu motywacyjnego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w pkt. 3, Państwa
dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

POLSKI ZWIĄZEK
NIEWIDOMYCH
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa
 022 831 22 71 centrala; 22 887 60 86 i 22 831 33 83 Prezes, Dyrektor Związku

fax 022 635 76 52, www.pzn.org.pl, e-mail: pzn@pzn.org.pl
Konto: Bank PEKAO SA, XV O/Warszawa 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

•
•
•

dostawcom usług zaopatrujących PZN w rozwiązania techniczne, zarządzanie
naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych,
dostawcom pocztowym),
dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z
żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres do 30 dni po zakończeniu
rekrutacji.
7. W związku z przetwarzaniem przez PZN Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do:
•
•
•
•
•

dostępu do danych,
sprostowania danych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych,

8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować
się z PZNem telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w
siedzibie PZNu.
9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne a zgoda na przetwarzanie może zostać w
każdej chwili odwołana. Brak zgody uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
Wycofanie zgody spowoduje wycofanie Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw.
profilowanie.
12. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

