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 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 3,                                 

95-200 Pabianice, adres e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Pabianicach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli 

wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku elektronicznego przesłania 

dokumentów aplikacyjnych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia 

zgody (w zakresie danych do których zgoda była wyrażona). Cofnięcie zgody przez podmiot 

danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

wskazane powyżej przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 


