Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż wprowadzone do formularzy dane będą przetwarzane.
1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników Portalu Biura
Karier jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW), z
siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
3. Biuro Karier przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu https://www.bk.sggw.pl
.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) 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), dalej jako: „r.o.d.o.”),
b) świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak, aplikowanie na oferty
pracy – aplikacja przez formularz zewnętrzny pracodawcy lub na adres e-mail.
Użytkownik zarejestrowany (posiadający konto w serwisie), ma możliwość przesłania
pracodawcom odpowiedzi na oferty pracy poprzez przycisk APLIKUJ lub poprzez LINK
podany przez Pracodawcę.
c) dostęp do wzorów CV i listów motywacyjnych oraz poradników.
Zarówno Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany ma dostęp do Działu
Aktualności i Porady, na którym to są prezentowane treści edukacyjne związane z
rynkiem pracy, wzory dokumentów aplikacyjnych i CV. Biuro Karier
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Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany posłużył się wzorami dokumentów
oferowanymi przez Usługodawcę.
d) wyszukiwarka ofert, użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany ma dostęp do
wyszukiwarki oraz przeglądania opublikowanych ofert pracy według indywidualnych
kryteriów.
e) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Biura Karier – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biura Karier –
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust.
1 lit. b RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Portalu
https://www.bk.sggw.pl.pl/
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 8 lat dla wykonania usługi prowadzenia
konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu
cofnięcia udzielonej zgody.

Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny

przydatności danych nie rzadziej niż co 8 lat od daty ich wprowadzenia.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne portal w celu obsługi
portalu bk.sggw.pl, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością
Biura Karier na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 28 RODO,
b) uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
7. Klient prowadzący rekrutacje w portalu bk.sggw.pl i przetwarzający pozyskane dane w
systemie Usługodawcy (Pracodawca), jest administratorem danych Kandydatów, którzy
zaaplikowali na opublikowaną przez Niego ofertę pracy (zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO).
przetwarza dane osobowe Kandydatów oraz w określonych przypadkach również
pracowników Biura Karier, korzystających z systemu Usługodawcy w zakresie i celu określonym
przez Klienta.
8. Każda osoba, prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym
momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba
może zwrócić się do Biura Karier z prośbą o udzielenie informacji.
11. Każdy ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

