
 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy o zbieraniu jego 
danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informuję, iż:  
1) Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w 
Dzielnicy Mokotów z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa, 
adres e-mail: sekretariat@osirmokotow.waw.pl tel. 22 325 46 05, reprezentowany 
przez Dyrektora.  
2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 
się w sprawie swoich danych osobowych mailowo: iod@osirmokotow.waw.pl , bądź 
pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej;  
3) celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko 
Ratownik. Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 ri, ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych.  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej.  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego.  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli takowa została 
udzielona – w określonych prawem sytuacjach. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem;  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Administrator 
będzie przetwarzał Pani/Pana dane z naruszeniem prawa; adres: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie 
rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w procesie 
rekrutacji;  
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania.  
 
                     
                                                                                                      zapoznałam/zapoznałem się  
                                                                                                             ………………………………  
                                                                                                Data, imię i nazwisko kandydata 

 

1 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
 

 


