Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kraśniku, ul. Żwirki i Wigury 2, 23-204 Kraśnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir-krasnik.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych
z dnia 21 listopada 2008 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące licząc od dnia nawiązania
stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie tego terminu Pani/Pana dane
osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej z Archiwum Państwowego. W przypadku nierozstrzygnięcia naboru,
dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie
po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z Archiwum Państwowego.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane na zasadach określonych w ogłoszeniu o konkursie.

