KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym
można
się
skontaktować
wysyłając
e-mail
na
adres:
abi@osir.swinoujscie.pl.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z przedstawieniem
oferty pracy na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w związku z art. 22 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) i §1 Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369)
 art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* tj. na podstawie
wyrażonej przez Państwa zgody (w przypadku podania danych o których mowa w art. 9 ust. 1
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* oraz innych danych w tym danych do kontaktu).
ODBIORCY DANYCH:
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych
na podstawie przepisów prawa
w tym organom upoważnionym do odbioru danych
na podstawie przepisów dotyczących dostawców usług pocztowych, prawnych, podmiotom medycznym,
dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług
dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty
elektronicznej), którzy świadczą usługi dla OSiR.
CZAS PRZETWARZANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia o wyborze
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych*







dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowanie (poprawianie), usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
wniesienie
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych
(danych
przetwarzanych
na podstawie zgody),
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na podstawie udzielonej
zgody),
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych określonych w art. 22 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne na gruncie wyrażonej zgody.
Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.
* Rozporządzenie 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

