Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
osób ubiegających się o pracę
w SPORT LESKO Sp. z o.o.

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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT LESKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, reprezentowana przez Prezesa Spółki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych,
email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223 lub na w/w adres Spółki.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
 art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny),
 w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
.
4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji przeprowadzenia rekrutacji, a po tym czasie przez okres 30 dni po zakończeniu
rekrutacji. Jeżeli Pan/i ich nie odbierze w w/w terminie zostaną trwale usunięte.
5. Do celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez 2 lata ( za Pani/a zgodą załącznik
nr 1
).
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – o ile będzie to możliwe ze
względów prawnych i technicznych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych, a także do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
profilowaniu danych.

w tym

Załącznik nr 1 do klauzuli informacyjnej.

…………………………………………………
(Imię i nazwisko)

…………………………………………………
(Adres zamieszkania, telefon)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
dotyczących przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przyszłych
rekrutacji oraz informowanie mnie o

przyszłych rekrutacjach do pracy w SPOTR LESKO

Sp. z o.o. w Lesku.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o należnych mi prawach związanych
z wycofaniem zgody oraz wniesieniu skargi do Administratora Danych Osobowych, a także do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

………………………………………….………
/ podpis/

