Załącznik nr 1
REGULAMIN REKRUTACJI

1. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów.
2. Etap I jest prowadzony wspólnie przez nw. podmioty/instytucje:
1) Narodowe Centrum Kryptologii z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowiecka 2,
2) Inspektorat
Informatyki
z
siedzibą
w
Warszawie
Al. Niepodległości 218,
3) Centrum Operacji Cybernetycznych z siedzibą w Białobrzegach
ul. Osiedle Wojskowe,
4) Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym
ul. Warszawska 22A.

(00-909),
(00-911),
(05-127),
(05-130),

3. Podmioty/instytucje
prowadzące
wspólnie
I
etap
rekrutacji
są Współadministratorami danych osobowych kandydatów do pracy w I etapie
procesu rekrutacji.
4. Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie, w której
uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania
obowiązków wynikających z RODO.
5. Wzięcie udziału w I etapie rekrutacji prowadzonym wspólnie przez
Współadministratorów jest związane z koniecznością zapoznania się przez
kandydata do pracy z klauzulą informacyjną I etapu rekrutacji oraz
wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Współadministratorów w I etapie rekrutacji.
6. Klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz
niniejszy regulamin znajdują się pod ogłoszeniem o pracę.
7. W I oraz II etapie rekrutacji odpowiednio Współadministratorzy oraz dany
Administrator będą przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych
(wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.), tj.:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
oraz
7) wizerunek kandydata;
8) adres e-mail kandydata;
9) nr telefonu kandydata.
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8. Kandydat do pracy może wyrazić zgodę także na udział w I etapie przyszłych
rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.
9. Kandydat do pracy zostanie poinformowany o rozpoczęciu I etapu rekrutacji
poprzez wiadomość e-mail wygenerowaną automatycznie.
10. Etap II rekrutacji jest prowadzony przez podmiot/instytucje, który/a zamieścił/a
ogłoszenie o pracę.
11. II etap rekrutacji rozpoczyna się z chwilą przesłania aplikacji kandydata
do danego podmiotu/instytucji, o czym kandydat zostanie poinformowany
poprzez wiadomość e-mail wygenerowaną automatycznie.
12. II etap rekrutacji może składać się z kilku części. Zasady II etapu rekrutacji
ustala dany podmiot/instytucja, który/a umieścił/a ogłoszenie.
13. Zasady II etapu rekrutacji, klauzula informacyjna II etapu rekrutacji oraz
formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w II
etapie rekrutacji, są przesyłane do kandydata przez podmiot/instytucję, który/a
umieścił/a ogłoszenie.
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