
Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: 

RODO, informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 

Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański, dane kontaktowe 

ckis@pruszcz-gdanski.pl. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres               

e-mail iodckis@pruszcz-gdanski.pl. 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy 

wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych 

danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie 

powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych 

dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

3. realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych            

od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana 

umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu 

stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO), 

4. realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), 

5. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście 

motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne                   

w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:  
 W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, Pani/Pana dane będziemy 

przetwarzać:  

 w zakresie ww. pkt 1, 2 i 3 dane będą przechowywane przez czas niezbędny                       

do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, 

 w zakresie wskazanym w pkt 4 dane będą przechowywane przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy 

nakazują nam przechowywać dane, 

 w zakresie wskazanym w pkt 5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

 

 

mailto:iodckis@pruszcz-gdanski.pl


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo żądania ich sprostowania (poprawiania),  

 usunięcia,  

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

Powyższe żądania można przesłać na adres Administratora.  

Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa 

Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

ODBIORCY DANYCH: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym 

przez przepisy prawa. 

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI: 
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, 

zrozumiałem(am) ją i w pełni ją akceptuję. 

 

 

     ………………………………                                              ………………………………. 
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                            (Miejscowość, data) 


