NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie
Klauzula informacyjna - rekrutacja

Przesyłając zgłoszenie w ramach prowadzonej rekrutacji informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w
Warszawie („NIF”), adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, adres do korespondencji:
ul. Wspólna 70, Regus Park Avenue, 00-687 Warszawa (dalej „Administrator”).
2) Inspektor Ochrony Danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących
Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy przez e-mail (adres e-mail:
iod@nifasi.pl) lub pisemnie (adres: ul. Wspólna 70, II piętro, 00-687 Warszawa, z dopiskiem „IOD”).
3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
NIF będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych może być odpowiednio:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes NIF, jakim jest potrzeba zapewnienia
odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników spółki.
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie
wykraczającym poza wymagania wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Ponadto, doborwolna zgoda
może być również podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych danych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
4) Okres przechowywania danych
NIF będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia
bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości,
NIF będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do
końca roku kalendarzowego następującego po 3 latach, od roku w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na
takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w każdej chwili przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do
Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ew. ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a. podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w
tym w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym
wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego,
archiwizacyjnym, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim
i pocztowym;
b. organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, (np. sądy, komornicy,
organy regulacyjne i nadzorcze).
6) Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu:
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na
potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
prawo do przenoszenia danych;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z NIF lub Inspektorem Ochrony
Danych na podane w pkt. 2 i 3 adresy do korespondencji.
7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie danych ma charakter wymogu ustawowego w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu
pracy w związku z uzasadnionym interesem NIF. W pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny.
8) Przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych
przez NIF, prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych w tych celach w przyszłości np. o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NIF ASI S.A. w Warszawie moich danych osobowych podanych
w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości, przyjmując jednocześnie do
wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

