SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147
Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl
Pani/Pana dane osobowe zebrane w ramach realizacji procesu rekrutacji na kurs KRL lub FIS będą przetwarzane
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie. Informujemy, że w trakcie procesu rekrutacji zbierzemy również Pani/Pana dane wrażliwe, tj.
dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO
art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez zaznaczenie właściwego checbox w poniższym
formularzu.

Celem

przetwarzania

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

przeprowadzenie

postępowania

rekrutacyjnego na kandydata na kurs KRL lub FIS. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po
zakończeniu procesu rekrutacji.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli
wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgoda
wyrażana jest poprzez zaznaczenie właściwego checkbox w poniższym formularzu. W takim przypadku Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT oraz firmom wspierającym
proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym
ocenę kandydata np. pod kątem psychologicznym i predyspozycji do wykonywania zawodu Kontrolera Ruchu
Lotniczego oraz Eurocontrol w zakresie testów FEAST. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim
wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy
ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Treść zgody na udział w procesie rekrutacji na kandydata na kurs KRL i FIS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej z siedzibą przy ul. Wieżowej 8, 02147 Warszawa, moich danych osobowych w tym danych wrażliwych w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa
w procesie rekrutacyjnym na kandydata na kurs KRL i FIS.
Treść zgody na wykorzystanie danych w przyszłych procesach rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej z siedzibą przy ul. Wieżowej 8, 02147 Warszawa, moich danych osobowych w tym danych wrażliwych w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa
w przyszłych procesach rekrutacyjnych na kandydata na kurs KRL i FIS, w tym do informowania mnie
o realizowanych przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej rekrutacjach.
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