
INFORMACJA 

O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, 

Caritas Polska jako administrator danych osobowych informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe. 

I.  Administrator danych osobowych 

Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: 

caritaspolska@caritas.pl jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu 

rekrutacji.  

II. Inspektor ochrony danych 

Niniejszym informujemy, że administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się 

skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie lub elektronicznie w 

postaci email: iodo@caritas.org.pl 

III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

1) Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w Twoich dokumentach aplikacyjnych na podstawie zgody [1] 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego[2] . Wyrażenie zgody w tym 

przypadku jest dobrowolne, a tak wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. 

2)         Jeżeli w dostarczonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane 

szczególnych kategorii) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie[3] , a tak wyrażoną zgodę można 

odwołać w dowolnym momencie.  

3)     Caritas Polska będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach wolontariuszy jeżeli 

wyrazisz na to zgodę[1], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych 

będą zawarte także dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) konieczna będzie 

dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie[3] , a tak wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie.  

4)          Jeżeli po procesie rekrutacyjnym zostaniesz naszym wolontariuszem i podpiszesz z nami porozumienie [2], 

to również będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze [4] oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami [5]. 

• [1] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

• [2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO  i Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057); 

• [3] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

      [4] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 9 ust. 2 lit. b RODO,  m.in. w związku z art. 46 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057); 

      [5] Art. 6 ust. 1 lit. f RODO /i art. 9 ust. 2 lit. f RODO. 

 

IV.  Odbiorcy danych 

Pozyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane: 

• personelowi Administratora; 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. kancelaria prawna obsługująca Administratora); 



• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa; 

• podmioty, z którymi Caritas Polska zawarła umowy na świadczenie usług hostingowych oraz 

informatycznych. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

Caritas Polska nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji 

międzynarodowych. 

VI. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane 

          Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

a) Rekrutacja: 

 

 Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 

rekrutacji; 

 W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych 

rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą; 

 

b) Po podpisaniu porozumienia: 

 czasu obowiązywania porozumienia; 

 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas; 

 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w tym przedawnienia Twoich ewentualnych 

roszczeń względem administratora. 

 

VII. Informacje o Twoich prawach 

 Ponadto, informujemy Ciebie, że przysługują Tobie, w zależności od celu przetwarzania: 

• prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych; 

• prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania 
Twoich danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes 
Administratora; 

      prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 
 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania 
uniemożliwia realizację celu, w którym zostały pobrane. 

            Jednocześnie Caritas Polska informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim zakresie podejmować 

zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich danych osobowych. 


