Klauzula informacyjna
dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

1. Informacje dotyczące administratora danych.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z ubieganiem się
o zatrudnienie jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z siedzibą pod adresem:
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A, zwane dalej RCB.
W tej sprawie mogą się Państwo kontaktować:
 listownie na adres siedziby RCB,
 przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /RCB/skrytka,
 poprzez e-mail: anna.malinowska@rcb.gov.pl
 telefonicznie: 22-3616982.
2. Inspektor ochrony danych.
W RCB wyznaczony pracownik pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Osobom, których dane
osobowe są przetwarzane przez RCB zostaje udostępniony z nim kontakt:
 listownie na adres siedziby RCB,
 przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /RCB/skrytka,
 poprzez e-mail: iod@rcb.gov.pl,
 telefonicznie: 22-3616970.
3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne.
Państwa dane osobowe obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
*
PESEL , obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane dotyczące
wykształcenia (kwalifikacji zawodowych) i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz dane
kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) pochodzą bezpośrednio od Państwa. Będą one
przetwarzane w procesie rekrutacji w celu zakwalifikowania do zatrudnienia w RCB. Podstawą prawną
ich przetwarzania są:
 przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 przepisy rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 prawnie uzasadnione interesy RCB związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej
siedziby, w tym informacji niejawnych, poprzez system przepustek na wejście, kontrolę
dostępu oraz monitoring,
 Państwa zgoda wyrażona w przesłanych dokumentach aplikacyjnych do zatrudnienia – tylko
w odniesieniu do danych osobowych wykraczających poza zakres żądany przez RCB albo
danych osobowych przesłanych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
4. Okres przechowywania danych.
Państwa dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia rekrutacji, natomiast przechowywane według kategorii archiwalnej tej dokumentacji - przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
W wypadku nawiązania z Państwem stosunku pracy dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji
będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika RCB.

5. Udostępnianie danych innym odbiorcom.
Państwa dane w niezbędnym zakresie będą przekazane:
 podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w zakresie medycyny pracy, w celu
przeprowadzenia badań wstępnych do pracy, na podstawie umowy z RCB*,
 podmiotowi przeprowadzającemu wstępne szkolenie BHP, na podstawie umowy z RCB*,
 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego
5, w celu wpuszczenia do ich obiektu, w którym siedzibę ma RCB.
Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi RCB zawarło umowy
na opiekę autorską i usługi serwisowe oprogramowania oraz systemów informatycznych w zakresie
przetwarzania i archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest
jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie przysługują
Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną
sytuację, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu RCB,
 prawo do przenoszenia danych, które przetwarzamy na podstawie zgody,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z RCB lub z Inspektorem Ochrony
Danych w RCB (dane kontaktowe w punktach 1 i 2).
8. Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w RCB jest warunkiem
dopuszczenia do procesu rekrutacji. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych w
zakresie określonym w pkt. 3 wynika w szczególności z przepisów prawa tamże wskazanych.
9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie dotyczy
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.
Nie dotyczy.

*Dotyczy wyłącznie kandydatów wyłonionych do zatrudnienia.

