KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (rekrutacja)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard,
ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu
Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP
8542367178, REGON 320765396, reprezentowana przez: Prezes Zarządu – Grzegorz Chudzik.
2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest:
- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl
3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. ekonomiczno – finansowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/a

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji

międzynarodowej.
5. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na ww.
stanowisko.
7. Posiada Pani/Pan:
-

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy rodo@osir.stargard.pl

8. Posiada Pani/Pan:
-

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji na ww. stanowisko.

Klauzulę otrzymałam/em:
……………………………………………………..………………………..
data / czytelny podpis

