Klauzula informacyjna
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Sportowo Widowiskowe w Kozach , pl. ks. Karola Kochaja
1, 43-340 Kozy. Tel. + 48 33 817-57-40, e-mail: dyrektor@csw.kozy.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportowo Widowiskowe w Kozach możliwy jest pod nr
telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a) W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast inne
dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
b) Będziemy przetwarzać Państwa dane (dokumenty aplikacyjne) także w kolejnych procesach rekrutacji,
jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie
odwołana.
(Abyśmy mogli wykorzystać Państwa dokumenty aplikacyjne prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody w
dokumentach: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury na potrzeby przyszłych
procesów rekrutacji).
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c) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
tej osoby, konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
d) Dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Odbiorcami (czyli firmy / instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one
udostępnione) Państwa danych mogą być:
a) Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych, np. organ obsługujący – Gminny
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, obsługa informatyczna IT,.
Państwa dane osobowe będą przechowywane / przetwarzane w związku z rekrutacją do czasu zakończenia
rekrutacji i wyłonienia kandydata oraz przez okres możliwych roszczeń. Do 12 miesięcy lub do czasu
wycofania zgody w przypadku, gdy została ona wyrażona na wykorzystywanie danych do przyszłych
rekrutacji.
Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

