
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach 

procedury rekrutacyjnej jest Fundacja Akademia Łukasza Piszczka z 

siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju („Fundacja”). 

 Dane rejestrowe:  

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka z siedzibą w Goczałkowicach-

Zdroju, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej KRS, a także rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonych przez Sąd  Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000702330, NIP: 6381830083, 

REGON: 368894038. 

 Dane teleadresowe: 

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka  

ul. Mikołaja Kopernika 11,  

43-230 Goczałkowice-Zdrój 

 Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

e-mail:  fundacja@fundacja-alp.pl 

lub korespondencyjnie na podany powyżej adres. 

2. Dane osobowe przekazane przez Państwa będą przetwarzane przez 

Fundację w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 

3. Podstawy przetwarzania danych osobowych są następujące: 

 Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa pracy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (GDPR)1.  

 Pozostałe przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane do 

kontaktu) przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej i możliwej 

do odwołania w każdym czasie Państwa zgody, tj. w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO (GDPR). 

 Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także w 

kolejnych naborach, jeżeli wyrażą Państwo na to dobrowolną i 

możliwą do odwołania w każdym czasie zgodę, tj. w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO (GDPR). 

 Jeżeli w przekazanych przez Państwa danych będą znajdować się 

dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (GDPR)2,  

 

                                                           
1 RODO (GDPR) - Rozporządzenie 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). 
2 Szczególne kategorie danych osobowych, dawniej zwane „danymi wrażliwymi”. 



 
 

podstawą ich przetwarzania będzie Państwa odrębnie wyrażona, 

dobrowolna, wyraźna i możliwa do odwołania w każdym czasie zgoda 

określona w art. 9 ust. 1 lit. a) RODO (GDPR), w innym przypadku 

dane te nie będą przez Fundację przetwarzane i zostaną niezwłocznie 

usunięte. 

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu 

zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa 

zgody na wykorzystanie przekazanych danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane przechowywane będą przez okres nie 

dłuższy niż 9 miesięcy. 

5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni 

przez Fundację pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W uzasadnionych 

przypadkach, w razie gdyby Fundacja została do tego prawnie zobowiązana, 

dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmiotom. 

6. W związku z przekazywaniem danych osobowych przysługują Państwu 

następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (prawo do 

uzyskania potwierdzenia czy Fundacja przetwarza dane oraz 

informacji dotyczących takiego przetwarzania) oraz otrzymania ich 

kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

 prawo do żądania od Fundacji ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 prawo do żądania od Fundacji usunięcia danych osobowych, 

 prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę (bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem),  

 prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych wymaganych przez przepisy prawa pracy (w 

szczególności art. 221 Kodeksu pracy) jest niezbędne do uczestnictwa w 

procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest 

dobrowolne.  

 

 

 

 

 

 


