
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem                                                

na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kluczborku 

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (“RODO") informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 

Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, nr tel.: 48 77 418-65-94 , adres e-mail; osir@kluczbork.pl 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej 

Pawłowicz, adres e-mail: iod@kluczbork.pl 

3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na 

aplikowane stanowisko pracy. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast: 

• art. 22¹ §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy 

• art.6 ust.1 lit. b. RODO – podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę 

Ponadto, na podstawie art.6 ust.1 lit. e. RODO, w ramach wykonywania zadań realizowanych 

przez OSiR w interesie publicznym, przetwarzamy Pani/Pana wizerunek w obszarze 

monitoringu wizyjnego. 

4. Zgodnie z art.22¹ §1 Ustawy Kodeks pracy zakres danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia rekrutacji obejmuje: 

• imię i nazwisko, 

• imiona rodziców, 

• data urodzenia, 

• miejsce zamieszkania, 

• wykształcenie, 

• przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza 

wymieniony powyżej zakres przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na 

podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a. lub/i art.9 ust.2 lit. a. RODO.   

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym                                     

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

6. Nie przekazujemy Pani/Pana  danych osobowych poza teren Polski. 



7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu 

rekrutacji na aplikowane stanowisko pracy, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na 

przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W tym przypadku okres 

przechowywania Pani/Pana danych wyniesie 1 rok.   

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu; 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych  

• prawo do usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w pkt. 3  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

• prawo do przenoszenia danych 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podanych na podstawie art.6 ust.1 

lit. a. lub/i art.9 ust.2 lit. a. RODO – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 

– w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z 

prawem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w oparciu 

o przepisy Kodeksu Pracy oraz dobrowolne w pozostałym zakresie. 

10. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania.  


