Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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, zwanego
dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorami Pana/Pani danych osobowych będzie Porozumienie Bydgoskich Biur Karier*
zwane Organizatorem.
Pana/Pani uzyskane w związku z uczestnictwem w targach pracy będą przetwarzane:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacji umowy:
W celu prawidłowego zrealizowania łączącego nas stosunku umownego wynikającego z chęci
wystawienia swojego stoiska na organizowanych przez nas targach pracy.
W przypadku danych osoby wskazanej do kontaktu przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony cel Organizatora i osoby trzeciej (osobą trzecią jest
pracodawca osoby wskazanej do kontaktu).
Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania,
Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Sprzeciw wobec przetwarzania,
Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego
administratora.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów,
w których zostały zebrane.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione instytucjom współpracującym przy
organizowaniu targów pracy, sądom bądź innym organom administracji publicznej.
Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w
przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w
sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację
przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: targipracy@offerty.byd.pl

* W skład Porozumienia Bydgoskich Biur Karier wchodzą:
1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w
Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
2. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
4. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J . Śniadeckich w Bydgoszczy Al. prof. S.
Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
5. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszcz, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
6. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz

