Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kampanię Przeciw Homofobii
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych t.j.: rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
W związku ze zgłoszeniem rekrutacyjnym Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej “Stowarzyszenie”
lub “KPH”) z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa KRS 00001111209
jest administratorem Twoich danych osobowych.
Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane?
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jakie dane gromadzimy?
Gromadzimy jedynie niezbędne dane. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do których zostały przekazane.
•
•
•
•

imię i nazwisko
telefon kontaktowy i e-mail
posiadane wykształcenie
przebieg zatrudnienia

Dane te nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
Twoje dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przypadków, w których korzystamy z usługodawców
dostarczających narzędzia techniczne do obsługi naszych przedsięwzięć. W przypadku przekazania danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony
danych, zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych w postaci
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz uzyskać kopię tych
zabezpieczeń poprzez skontaktowanie się z KPH lub Inspektorką Ochrony Danych na adres podany poniżej.

Jak długo przechowywane są dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie do 1 miesiąca od momentu zakończenia procesu
rekrutacyjnego. Jeśli zdecydujemy się nawiązać z Tobą współpracę, dane osobowe będą przetwarzane na innej
podstawie i przez inny okres, o czym zostaniesz poinformowany_a w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych.
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Jakie prawa zarządzania Twoimi danymi Ci przysługują?
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
•
dostępu do treści, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych;
•
usunięcia swoich danych;
•
wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
•
otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora
danych;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Z kim skontaktować się w sprawie zarządzania Twoimi danymi?
Zależy nam na tym byś czuł_a się bezpiecznie, zawsze możesz skontaktować się z KPH w celu realizacji
przysługujących Ci praw, w tym wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w
jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Wystarczy napisać do naszego
Inspektora Ochrony Danych – Jakuba Lendziona pod adres jlendzion@kph.org.pl lub bezpośrednio do Kampanii
Przeciw Homofobii.
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