
INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA  

DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

OTRZYMANYCH OD OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PROCESIE REKRUTACJI 

 

1. Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa,  
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 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), (Dz. U. UE L Nr 119 z dnia 
4 maja 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 
przekazanych przez osoby uczestniczące w procesie rekrutacji. 

2. Instytut Kolejnictwa oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Instytutu Kolejnictwa są następujące:  
e-mail: iod@ikolej.pl; nr tel.: 22 47-31-417. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1), będą przetwarzane przez Instytut Kolejnictwa  
dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1), nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1), nie będą przekazywane do państwa trzeciego,  
ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1), będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez 
2 lata po jej zakończeniu. 

7. Osobom, o których mowa w pkt. 1), przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu 
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania  
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w pkt. 1), w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1), było wymagane do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1), Instytut Kolejnictwa nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  
w rozumieniu RODO.  

 
 
 
 
 


