
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Habitat for Humanity Poland z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa. 

2. Z administratorem danych osobowych w Fundacji Habitat for Humanity Poland można skontaktować się 

poprzez mail: rodo@habitat.pl, tel. +48 22 642 57 42. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do programu Społeczna Agencja Najmu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań w celu rekrutacji 

do programu Społeczna Agencja Najmu i zawarcia z Panem/Panią umowy najmu, o ile Pani/Pana 

zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie– art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji do programu 

Społeczna Agencja Najmu jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji do programu 

Społeczna Agencja Najmu oraz przez dodatkowy okres 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Jeśli 

wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji do programu Społeczna Agencja Najmu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 

momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 

w każdym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po upływie powyższego okresu przechowywania danych 

osobowych, a jeśli udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji - w momencie wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia 

oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 

Fundacji Habitat for Humanity Poland przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie oznacza 

brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do programu. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 
PRZYSZŁYCH REKRUTACJI 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Habitat for Humanity Poland 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa moich danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym do programu Społeczna Agencja Najmu na potrzeby przyszłych rekrutacji do 

powyższego programu.  

Imię i nazwisko           ......................................................................    

Data i podpis:             ......................................................................    

 

 


