KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW APLIKUJĄCYCH NA STANOWISKA
MANAGERSKIE LUB DO RAD NADZORCZYCH

Administrator danych osobowych
1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (zwana dalej ARP S.A.) oświadcza, iż z uwagi na
sprawowanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z jej portfela (pełna lista spółek
portfelowych:

https://www.arp.pl/o-arp/spolki-w-nadzorze-wlascicielskim-arp)

jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w odniesieniu do
danych osobowych przekazanych przez kandydatów aplikujących na stanowiska
managerskie oraz do rad nadzorczych.
2. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36
00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie
przesyłając informacje na adres Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul.
Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".
3. W przypadku udostępnienia danych osobowych spółkom z portfela ARP S.A. stają się
one odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych.
Inspektor ochrony danych
Celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych ARP S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400
Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na stanowisko członka organu zarządzającego do ARP S.A. albo członka
organu zarządzającego albo członka organu nadzorczego Spółki z jej portfela, albo
członka organu nadzorczego fundacji, której fundatorem jest ARP S.A. na podst. art. 1930 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. ARP S.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego także w kolejnych naborach, jeżeli wyrażą Państwo na to
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Ponadto, ARP S.A. będzie przetwarzała Państwa dane w postaci informacji o
niekaralności wydanej przez Krajowy Rejestr Karny, ponieważ jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku
o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w przypadku kandydatów na członków

organów zarządzających oraz art. 25 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 24 pkt 1 lit. c ww. ustawy w
przypadku kandydatów na członków organów nadzorczych.
4. Szczególne kategorie danych, zamieszczone przez Państwa w formularzu, dotyczące
poglądów politycznych lub przynależności do związków zawodowych, będą przetwarzane
przez ARP S.A. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu realizacji obowiązku
prawnego wynikającego z art. 22 pkt 2 lit. b-c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku
zasadach zarzadzania mieniem państwowym wobec kandydatów na członków organów
zarządzających oraz art. Art. 19 ust. 5 pkt 2-3 ww. ustawy wobec kandydatów na
członków organów nadzorczych.
Odbiorcy i podmioty przetwarzające
1. Zgodnie z obowiązującym prawem ARP S.A. może przekazywać dane osobowe
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora na podstawie umów o
powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. podmiotom świadczącym usługi IT,
podmiotom świadczącym wsparcie w procesach rekrutacyjnych) oraz innym podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów – na podstawie posiadającego
podstawę prawną żądania.
2. ARP S.A. może przekazywać dane osobowe ARP Informatyka sp. z o.o. na podstawie
umowy powierzenia, z uwagi na świadczenie przez ten podmiotu usług IT wobec
Administratora.
3. Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o
zasadach zarzadzania mieniem państwowym, Państwa dane mogą być również
przekazywane do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych
osób prawnych celem uzyskania pozytywnej opinii o kandydacie. ARP S.A. może
również udostępnić Państwa dane swoim spółkom portfelowym.
Okres przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Państwa dane osobowe zgromadzone
w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez minimum 2 lata, nie dłużej jednak niż 25 lat.
Po okresie 2 lat dane osobowe podlegać będą archiwizacji, według zasad określonych w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Państwa prawa
Mają Państwo prawo do:



dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,



sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,



ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



usunięcia danych osobowych,



cofnięcie zgody w dowolnym momencie w stosunku do danych przetwarzanych na
podstawie Państwa zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów rozdziału 3
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie wymaganych
ustawą danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji. Podanie
przez Państwa innych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych
konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

