
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – klauzula informacyjna

Zgodnie z 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  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach

aplikacyjnych jest  Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, e-mail.

sekretariat@csik.garwolin.pl, nr tel. (25) 682-20-51 reprezentowane przez Dyrektora.

2. W sprawie  danych  osobowych  Centrum Sportu  i  Kultury  w  Garwolinie  prosi  o  kontakt  w

następujący sposób:

✔ poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres: i  od@garwolin.pl   

✔ poprzez  wiadomość  pisemną  wysłaną  na  adres  korespondencyjny: Centrum  Sportu  i

Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08 – 400 Garwolin.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w

celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c RODO)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), natomiast

inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę

na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),

która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie jako

administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach,

jeżeli  wyrażą Państwo na to  zgodę (art.  6  ust.1  lit.  a  RODO),  która może zostać  odwołana  w

dowolnym czasie.

4. Przywołując przepisy prawa pracy (art. 22¹ E§1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy) pracodawca ma prawo od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych

obejmujących:  imię  i  nazwisko,  datę  urodzenia,  dane  kontaktowe  wskazane  przez  taką  osobę,

wykształcenie,  kwalifikacje  zawodowe,  przebieg  dotychczasowego  zatrudnienia  (gdy  jest  to

niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

5. Zgodnie z  art. 22¹ §3 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy pracodawca może żądać

od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: 

✔ adres zamieszkania, numer PESEL – a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość,

✔ inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków

1

mailto:sekretariat@csik.garwolin.pl
mailto:iod@garwolin.pl
mailto:iod@garwolin.pl


jego  najbliższej  rodziny,  jeżeli  podanie  takich  danych  jest  konieczne  ze  względu  na

korzystanie pracownika  ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

✔ wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich

żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

✔ numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia

do rąk własnych.

6. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, przetwarzając dane osobowe na potrzeby rekrutacji, nie

będzie przetwarzało danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych

oraz  przetwarzania  danych  genetycznych,  danych  biometrycznych  w  celu  jednoznacznego

zidentyfikowania  osoby  fizycznej  lub  danych  dotyczących  zdrowia,  seksualności  lub  orientacji

seksualnej tej osoby (art. 9 ust. 1  RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia  26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1320).

8. Podanie danych osobowych, o  których mowa w art.  22¹ Kodeksu pracy jest  niezbędne,  aby

uczestniczyć  w postępowaniu  rekrutacyjnym prowadzonym przez  Centrum Sportu  i  Kultury  w

Garwolinie. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych

wymaganych prawem będzie wiązało się z odrzuceniem aplikacji.

9. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przewidzianym

prawem, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Przekazane dane osobowe, osoby której dotyczą będą przechowywane przez okres nie dłuższy,

niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (art. 5 ust.1 lit. e RODO).

11. Pani/Pana dane  osobowe nie  podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym

profilowaniu.

12. W okresie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego posiada Pani/Pan prawo do:

✔ dostępu do swoich danych osobowych,

✔ sprostowania swoich danych osobowych,

✔ usunięcia danych osobowych,

✔ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

✔ prawa do przenoszenia danych osobowych,

✔ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

✔ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby cofnąć zgodę należy przesłać informację zatytułowaną ,,Odwołanie zgody na rekrutację” 
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✔ poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną  na adres e-mail: sekretariat@csik.garwolin.pl,

✔ poprzez  wiadomość  pisemną  wysłaną  na  adres  korespondencyjny:  Centrum  Sportu  i

Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08 – 400 Garwolin.

Zgoda na potrzeby rekrutacji w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich  danych  osobowych  zawartych  w  dokumentach  aplikacyjnych  na  potrzeby  przyszłych

procesów  rekrutacyjnych  prowadzonych  przez  Centrum  Sportu  i  Kultury  w  Garwolinie.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

na potrzeby rekrutacji w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

------------------------------------------- ---------------------------------------------

Data Podpis
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