Klauzula informacyjna
KANDYDACI DO PRACY

Szanowna Pani/Szanowny Panie
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku z siedzibą przy ul. Konopnickiej 4,
66-530 Drezdenko , przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań
ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu
rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży,
praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6 i 9 ust. 2 lit. b i h Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 (RODO) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisami odsyłającymi do
tych ustaw.
Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala
Sportowo-Rehabilitacyjna
w Drezdenku reprezentowana przez Dyrektora Hali
Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub
wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich
zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan
zobowiązany/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie nie uczestniczenie w procesie rekrutacji.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynika to z ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy prosimy o zamieszczenie w przekazanych
(przesłanych) dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych –
„Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Halę
Sportowo-Rehabilitacyjną w Drezdenku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych
przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody
na przetwarzanie danych w tym celu – „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną w Drezdenku, w
celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Dokumenty aplikacyjne będą w przypadku udzielonej zgody na bieżącą rekrutację
przechowywane przez 2 miesiące, w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe
rekrutacje – czas przechowywania określono na 2 lata, a następnie zostaną zniszczone.
Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza
przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych
osobowych w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku realizuje Inspektor Ochrony
Danych ( IOD ) e-mail: iod@drezdenko.pl ,tel. 501546915

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach
przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia
zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych
przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o
ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub
ograniczeniem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego organu kontroli gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
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