
Obowiązek informacyjny „ RODO”  

dla kandydata do pracy w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
 

Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informuję, iż: 

I. Administrator Danych Osobowych. 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 

43-430 Skoczów. 

II. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@basendelfin.pl 

2. pod nr telefonu 33 853-18-20 wew. 103 

3. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w 

Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – na podstawie art. 221 §1Ustawy z dnia 26 czerwca1974r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 6 i 13 Ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.), 

a w pozostałym zakresie na postawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

2. W razie zatrudnienia kandydata dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków 

pracodawcy związanych z zatrudnieniem. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 

celach archiwalnych, przez okres wskazany przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu 

do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

 Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało 

brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH. 

Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym 

zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych ustawowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
        

         ……………………………………….. 

               data i podpis kandydata do pracy 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:daneosobowe@basendelfin.pl

