
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych 

dla osób aplikujących o pracę w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Na podstawie  art.  13  ust.  1  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Ogrodowa 11 26-130 Suchedniów
 

Dane kontaktowe IOD:
Anna Andrzejewska – Korytowska 

e-mail: recepcja@osirsuchedniow.pl
 518 336 751

Pana/Pani dane będą przetwarzane 
w celu: Przeprowadzenia rekrutacji

Podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest:

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10
RODO (w przypadku stanowisk urzędniczych). Pozostałe
dane osobowe (w przypadku ich przesłania do OSiR np.

wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili

Państwo w formie wyraźnego działania potwierdzającego
wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi

– ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w
rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie

tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie
są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz

państw trzecich. Ponadto informacja o wynikach naboru na
stanowiska urzędnicze jest udostępniana poprzez

umieszczenie na tablicy ogłoszeń OSiR oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy.

Okres przechowywania danych:

dokumenty które złożyli Państwo ramach postępowania
będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od

zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie
dostarczone dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione

zostaną zniszczone. 

Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 
sprostowania,
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2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. przenoszenia danych,
4. cofnięcia wyrażonej zgody,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje
brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji ani profilowaniu
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