
Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,   

ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz, tel. 790 780 923 adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu  lub 

pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.  

 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na 

stanowisko pracy, na które Pani/Pan aplikuje.  

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda (jeżeli zostaną nam przekazane inne dane niż 

wynikające z przepisów prawa).  

 

5. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa  lub właściwie skonstruowane, zapewniające 

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania. 

 

6. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 30 dni, w którym można będzie odebrać 

dokumenty złożone w procesie rekrutacji, a po tym okresie zostaną one zniszczone.  

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. 

 

9. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa ma charakter dobrowolny, jednak ich 

brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.  

 

10. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej:  

                                                                                                       ……………………………………. 

                                                                                                                Data i podpis kandydata  


