
Klauzula informacyjna – nabór stanowiska urzędnicze i pozostałe 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ Zgodnie z  art. 
13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
informuję, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych                    

w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10               

wew. 125. 

3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego dotyczącego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze lub naboru na stanowiska pomocnicze, obsługi i pozostałe 

na podstawie :  

 art. 6 ust. 1 lit a  rozporządzenia - wyrażenie zgody w jednym lub większej liczbie określonych 

celów - przeprowadzenie konkursu na wolne stanowiska lub procedury naboru na stanowiska 

nie będące stanowiskami urzędniczymi;  

 art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia – w celu wykonania obowiązku prawnego spoczywającego na 

Administratorze dotyczącego żądania przez pracodawcę danych od osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie wynikającego art. 221 Ustawy Kodeks Pracy;  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania 

upoważnionym pracownikom, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą 

posiadać do nich dostęp.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy 

ze zwycięzcą Konkursu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie 

danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane do 36 

miesięcy. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na 

przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest  obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi 

Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie na wolne stanowisko pracy. 
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