
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Skróty  

 

RODO – 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. 
 

Administrator 

danych 

osobowych 

 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu 

rekrutacyjnego, w tym złożonej przez Ciebie aplikacji jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

z siedzibą w Warszawie (00-066), pl. Małachowskiego 2, dalej ,,KIF’’.  

 

 

Kontakt w 

kwestiach 

dotyczących 

ochrony danych 

osobowych  
 

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych możesz zgłaszać bezpośrednio 

do naszego Inspektora Ochrony Danych pani Katarzyny Pisarzewskiej pod adresem e-

mail: iod@kif.info.pl  

Zakres oraz cel 

przetwarzanych 

danych 

osobowych 

 

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są w celu 

realizacji prowadzonego procesu rekrutacyjnego. W ramach tego postępowania 

dokonujemy selekcji kandydatów, kontaktujemy się z nimi, aby umówić termin 

rozmowy o pracę oraz poinformować o statusie rekrutacji. Nie kiedy przy prowadzeniu 

rekrutacji korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych – firm rekrutacyjnych, którym 

zgłaszamy zapotrzebowanie na personel zgodnie z przekazanym przez nas tym firmom 

opisem stanowisk.  Zakres danych, które zbieramy obejmuje: imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  Jeżeli jesteś osobą wykonującą 

zawód fizjoterapeuty, zbieramy także numer PWZ. Dane, które wykraczają poza ten 

zakres przekazujesz nam w pełni dobrowolnie (np. wizerunek (zdjęcie), Twoje 

zainteresowania) i ich nieprzekazanie nie ma żadnego wpływu na przebieg procesu 

rekrutacji.  Dodatkowo możesz podać nam swój adres e-mail i/lub numer telefonu co 

usprawni nam kontakt z Tobą.  

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez KIF w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c  i f 

RODO. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali aplikację z Twoimi danymi na potrzeby 

przyszłych rekrutacji – możesz pozostawić nam swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wpływu na udział w rekrutacji, w ramach której 

składasz swoje dokumenty aplikacyjne. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie 

kontaktując się z nami.  

  

Czy moje dane 

są 

przekazywane 

do innych 

podmiotów?   

 

W ramach prowadzonej przez nas działalności Twoje dane osobowe mogą być 

przekazywane do innych podmiotów dostarczających nam niezbędne usługi. Do nich 

zaliczać mogą się dostawcy usług informatycznych, firmy wspierające nas w procesie 

rekrutacji, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem.  

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże 

każdorazowo zapewniamy, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów 
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prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule 

umowne.  

 

 

Podanie danych 

osobowych 

dobrowolnie 

czy 

obowiązkowo? 

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednak niezbędne do 

prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury. Jako przyszły pracodawca, 

przestrzegamy przepisów prawa pracy, zatem podanie danych w zakresie 

przewidzianym kodeksem pracy jest obligatoryjne a ich nie wskazanie może skutkować 

wykluczeniem z procesu rekrutacyjnego. Dane, które wykraczają poza ten zakres 

przekazujesz nam w pełni dobrowolnie. Ich nieprzekazanie nie ma negatywnego 

wpływu na przebieg procesu rekrutacji. Pamiętaj, że podając nam dane kontaktowe 

(adres e-mail i/lub numer telefonu), możesz przyspieszyć komunikację.  

 

 

Czas przez jaki 

przetwarzamy 

Twoje dane 

osobowe  

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia 

złożonych przez Ciebie jako kandydata do pracy, dokumentów aplikacyjnych. Jeśli 

pozytywnie przejdziesz przez proces rekrutacyjny, zatrudnimy Cię a Twoje dane 

osobowe będą częścią Twojej dokumentacji pracowniczej, którą będziemy 

przechowywać zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli podstawą prawną naszej współpracy 

będzie umowa cywilnoprawna – przechowujemy Twoje dane przez okres 5 lat liczony 

od końca roku kalendarzowego, w  którym wygasła lub została rozwiązana ta umowa.    

 

W przypadku odrzucenia Twojej kandydatury, niezwłocznie usuniemy Twoje dane 

osobowe z naszej bazy. Pamiętaj, że jeśli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie Twoich 

danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane pozostaną w naszych 

bazach do czasu wycofania zgody.   

 

Informacja o 

przysługujących 

Ci prawach  

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz 

je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz 

także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec KIF sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes 

UODO korespondując na wskazany poniżej adres:  

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2  

00 - 193 Warszawa 

 

Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych osobowych 

zgłaszane były przez Ciebie bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na 

adres e-mail wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym. 

 

  

 


