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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO PRZY REKRUTACJI 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator 

Danych Osobowych 

(ADO) 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami 

skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

• przez e-mail: sekeretariat@dodr.pl 

• telefonicznie: +48 71 339 86 56 

Inspektor Ochrony 

Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą 

możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław z dopiskiem „IOD” 

• przez e-mail: iod@dodr.pl 

Cele przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją do pracy 

na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na 

udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane także w tym celu.   

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z ubieganiem się o 

zatrudnienie odbywa się w oparciu o przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. 

b) i c) 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, w zw. 

z art. 221 k.p., a w przypadku wyrażenia zgody także na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a). Dane będą mogły być również 

przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako prawnie uzasadniony interes 

administratora danych. 

Okres 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa 

określony w JRWA, który wynosi 5 lat. Dane będą mogły być przetwarzane 

przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem. Dane 

przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu jej odwołania. 

Odbiorcy Twoich 

danych osobowych 

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do 

uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa; 

W związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z 

usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom, z którymi 

Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych (np. dostawca 

usług IT).  

Przekazywanie 

Twoich danych do 

państwa trzeciego 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Twoje prawa 

związane z 

Prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 



wersja nr 3, obowiązuje od 20.09.2022 r. 

 

przetwarzaniem 

danych osobowych 

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. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe powyżej). Przepisy RODO precyzują, w których 

sytuacjach przysługują określone uprawnienia.  

Prawo wniesienia 

skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 


