OBOWIAZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 12 P-ozpotzqdze]i'la Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 2'7 k\aietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyczrych \a zwi4zkn z
pzetlvazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lWE (Dz.U.UE.L. z 2016t. Nr 119, s.1; ,,dalej jako RODO"
infomujg, ze:

2)
3)

w

mmach procesu rehutacji jest
Plywalnia Powiatowa w Rykach, ul. L. Wycz6lkowskiego l0A, lok.109
Administrator vryznaczyl Inspellora Ochrony Danych, z kt6rym mog4 sig Paristwo

1) Adminishatorem Paistwa danych osobowych

kontaktowa6 we wszystkich sprawach dotyazqcyahptzetweruania danych osobowych za
poSrednictwem adresu ernail: inspektor@cbi24.p1.
Panstwa dane osobowe w zakesie wskazanym w przepisach prawa pracy' bgd4
pzetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postgpowania rekutacyjnego'. Podanie
innych danych jest dobrowolne i nast9puje na podstawie Parlstwa zgody, kt6ra moze

zostai rv dowohrym czasie $ycofana.
Administrator bgdzie ptzetwana, Pairstwa dane osobolve, 1ak2e w kolejnych naborach
pracownik6w jezell wM24 Pailstwo na to zgodg'z, kt6ra moze zostad odwolana
w dowolnym czasie.
4) W zwiqzku z powyzszym podstawQ prawn4 przetwazania danych osobowych stanowiq:
a) art. 6 ust. 1lit. c RODO 1v szczeg6ino$ci :
ustawa z 26 azetwca 1974 t. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z20l8 t. poz. 917 ze
zm.),
?art.
b)
6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Pafstwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bgd4 usuwane
niezrvlocznie po zakoilczeniu postQpowada rekrutacyjnego.
6) Panstwa dane nie b9d4 ptzetwatzate w spos6b zautomaryzowany, w tym nie bgd4
podlegai proftlowaniu.
7) Panstwa dane nie b9d4 ptzekary\Nare poza Ewopejski Obszar Gospodarczy
(obejmuj4cy Unig Europejsk4, Norwegig, Liechtenstein i Islandig).
8) W zwiqzku z przetwarzanien\ Pafstwa danych osobowych, Fzyslugujq Panstwu
nast9pujqce prawa:
a) prawo dostgpu do swoich danych oraz otzymania ich kopii
b) prawo do sprcstowania swoich danych osobo\tych;

.

c)
d)
e)

prawo do ograniczenia ptzelwatz \ia danych osobo\tych!
prawo do usunigcia danych osobowych;
w zakrcsie, w jakim podstaw4 przetwazania Paistwa danych osobowych jest zgoda,
przysluguje Paistwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wplywu na
zgodno66 z prawem pzetwazania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej

f)

wycofaniem.
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochroly Danych Osobowych
(ul, Slawki 2, 00-193 Warszawa), w s)'tuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze ptzefi'€tzanle

danych osobowych narusza przepisy og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych
osobowych GODO).
9) Przetwarzanie Paistwa danych osobowych w zakesie wynikaj4cym w szczeg6lnoSai
Kodeksu pracy jest niezbQdne, aby uczestniczyd w
afi. 22t $ 1 oraz $
postgpowaniu rekrutacYjnYm.'
podstawie umovr'J
10) Panstwa dane mo g4 zostaa przekazane podmiotom zewnqtrznym na
powierzenia ptzetwarzania danych osobowych w zakesie niezbgdnym do realizacji
procesu reklutacji, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie

z

4-5

przepis6w prawa oraz osobom upowaznionym przez Administratora

