Informacja Dotycząca Danych Osobowych

Niniejsza informacja służy powiadomieniu Cię o Twoich danych osobowych przetwarzanych
w ramach rekrutacji, oraz o Twoich uprawnieniach z tym związanych.

1.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b, Police

2.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych?
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za
pośrednictwem adresu daneosobowe.osir@police.pl.

3.

Skąd pochodzą te dane?
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w procesie rekrutacji.
Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystamy również informacje, które znajdziemy
o Tobie w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych.

4.

Jakie dane są przetwarzane?
Twoje dane osobowe obejmują w szczególności twoje informacje osobowe (np. imię,
nazwisko, adres, dane kontaktowe, datę urodzenia i miejsce urodzenia, numery
identyfikacyjne PESEL i NIP), dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia (np.
datę zawarcia, opis wykonywanych czynności, stanowiska), dane które zawrzesz
w CV i innych dokumentach które nam złożysz, publicznie dostępne dane które
zamieszczasz o sobie w mediach społecznościowych, oraz zamieszczone
w wyszukiwarkach internetowych jeśli zezwolisz nam na ich zebranie.

5.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych?
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO*, oraz polskim prawem
ochrony danych:

1)

w ramach Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W zakresie, w którym będziemy prosić Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie
Twoich danych, przetwarzanie będzie odbywać się tylko w zakresie i w celu
określonym w Twojej zgodzie. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
ze skutkiem na przyszłość.

2)

w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO):
W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej,
przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie
uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących
przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie
uzasadnionych interesów:
a.

Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń.

6.

Kto otrzymuje moje dane?
W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla procesu
rekrutacji, realizacji Twojej zgody, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów,
dostęp do Twoich danych uzyskają organy administratora oraz należycie upoważnieni
pracownicy naszej organizacji. Ponadto, zaufane podmioty przetwarzające dane (w
szczególności dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą procesu
rekrutacji (tacy jak agencje rekrutacyjne oraz inni dostawcy usług powiązanych z
rekrutacją) otrzymają Twoje dane w zakresie, w którym jest to niezbędne przy
świadczeniu ich usług. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów
administratora niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przekazane
kancelariom prawnym i instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom).
Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na mocy zawartych umów
do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i jedynie w celu wykonania
świadczonych usług.

7.

Jak długo przechowujecie moje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres rekrutacji na stanowisko, na które
aplikujesz. Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w
przyszłych rekrutacjach, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów
przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od kiedy udzieliłeś nam swojej
zgody.
W niektórych przypadkach okres przechowywania Twoich danych osobowych może
być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady okres przedawnienia
roszczeń w sprawach pracowniczych wynosi 3 lata, ale może być dłuższy.

8.

Jakie mam uprawnienia?
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to
miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji
określonych w art. 15 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz w
stosownych przypadkach, o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych (Art. 16
RODO).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn
określonych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane (Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia
zapomnianym”).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RODO,
np. jeżeli osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO
wobec przetwarzania – na czas kontroli przez administratora danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Art. 21 RODO)

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed
sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO (art. 77
RODO). W Polsce właściwym organem nadzoru jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych.
9.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?
W ramach procesu rekrutacji musisz przekazać dane osobowe umożliwiające nam
ocenę Twojej kandydatury. Jeśli nie przekażesz nam tych danych to nie będziemy
mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji.

Jeśli nie wyrazisz zgody na pozyskanie przez nas informacji, które znajdziemy o Tobie
w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych, będziemy w
dalszym ciągu rozpoznawać Twoją kandydaturę bez tych informacji.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 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)

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE NABORU
KANDYTAÓW NA PRACOWNIKÓW

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami
prawa) przez Administratora danych w celu realizacji procesu naboru na stanowisko:
………….........................................................................................................................................................................…….
(proszę wpisać nazwę stanowiska)

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach ul. Siedlecka 2b.
2. Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

…...........…………..………..........
miejscowość,

..………………………………………
data podpis osoby składającej oświadczenie

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla
celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez (Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Policach ul. Siedlecka 2b, 72-010 Police

…...........…………..………..........
miejscowość,

..………………………………………
data podpis osoby składającej oświadczenie

