
Klauzula

Wyrażam  zgodę,  aby  Stowarzyszenie  Nowe  Horyzonty  z  siedzibą  w  Warszawie  (00-153)  przy  ul.  Ludwika
Zamenhofa 1 przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz
przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i
umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę
cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed cofnięciem zgody.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że: 

1) administratorem podanych przez Pana/-ią, w związku z udziałem w procesie rekrutacji, danych osobowych
będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1
(dalej „SNH”); 

2) może Pan/-i skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@snh.org.pl  lub pisemnie
na  adres  siedziby  SNH  podany  powyżej  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem Pana/-i
danych osobowych przez SNH oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Panu/-i, o których
mowa poniżej; 

3) podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane:
a) na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  nr
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) – w celu umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko
opisane w niniejszym ogłoszeniu, czyli podjęcia na Pana/-i żądanie działań przed zawarciem umowy
pomiędzy Panem/-ią a SNH; 
b) w  przypadku  wyrażenia  przez  Pana/-ią  zgody  na  udział  w  przyszłych  rekrutacjach  -  na 
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO  -  tj.  na  podstawie  Pana/-i  zgody  w  celu  poinformowania  o
przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach; 
c) w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji - na
podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SNH w postaci
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji; 

4) podane przez Pana/-ią dane osobowe będą udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania
zaufanym podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-
księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne;

5) podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu  rekrutacji,  a  w  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  3)  lit  b)  powyżej  -  do  dnia  upływu  okresu
przedawnienia  roszczeń  związanych  z  udziałem  w  procesie  rekrutacji;  jeżeli  wyraził/-a  Pan/-i  zgodę  na
przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, Pana/-i dane osobowe
będą przechowywane przez okres roku lat od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych;

6) przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) w wypadku wskazanym w pkt  3) lit.  c)  powyżej  przysługuje  Panu/-i  prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez SNH;

8) w wypadkach wskazanych w pkt.  3) a)  i  b) powyżej  przysługuje Panu/-i  prawo do przenoszenia danych
osobowych, jeżeli te dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

9) w wypadku wskazanym w pkt 3) lit.  b) powyżej może Pan/-i,  w dowolnym momencie, cofnąć udzieloną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie udzielonej zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej
cofnięciem;

10) przysługuje  Panu/-i  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH; 

11) podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Panu/-i
udział  w  procesie  rekrutacji  prowadzonym  przez  SNH,  a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  udział  w
przyszłych rekrutacjach – niepodanie danych osobowych uniemożliwi również poinformowanie Pana/-i  o
przyszłych rekrutacjach i wzięcie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. 




