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Klauzula informacyjna do celów rekrutacji pracowników
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze, ul.Parkowa 7, 59-400 Jawor.2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwempoczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącegona Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art.6, ust. 1, pkt c RODO.4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organompublicznym, któremogą otrzymywać dane osobowew ramach konkretnego postępowania zgodniez prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwatrzeciego/organizacji międzynarodowej.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesurekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:

 w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osobykandydujacej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
 w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodniez przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą byćprzez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny dla wykonania zawieranejz pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawićroszczeniami).6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawodo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).8. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzieskutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)).
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