Klauzula informacyjna dla kandydata
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informuję, iż:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy, mający swoją siedzibę przy ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa,
reprezentowany przez Dyrektora.
2)
Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email: ochrona.danych@osir-polna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3)
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz
w celu oceny Pana/i kwalifikacji zawodowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest:
•
przepis prawa (art. 22¹ Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, data
urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia,
•
Pana/i zgoda, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane,
•
Pana/i zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów
rekrutacyjnych.
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni do przeprowadzenia procesu
rekrutacji pracownicy.
5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,
a następnie zostaną usunięte, z wyjątkiem sytuacji, kiedy została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
6)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie –
w określonych prawem sytuacjach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; W celu skorzystania
z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem
ochrony danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
7)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Administrator będzie
przetwarzał Pani/Pana dane z naruszeniem prawa; adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych
danych osobowych, dokumenty aplikacyjne nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach
aplikacyjnych oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez ww.
Administratora w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez OSiR Polna.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez email:
ochrona.danych@osir-polna.pl

………………………………………………………..
Data i czytelny podpis kandydata

