Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od kandydatów do pracy,
w związku z udziałem w procesie rekrutacji, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Piszu, ul. 1 Maja 3A, 12-200 Pisz, e-mail: sekretariat@smpisz.home.pl,
tel. 87 423 23 40.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego.
3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących
postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu
pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, jako dane
niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
4. Inne przekazane dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe także w kolejnych naborach
pracowników jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda.
6. Udzielone zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
7. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
po zakończeniu procesu rekrutacji przez 3 miesiące. W przypadku wyrażonej zgody
na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą
wykorzystywane przez 24 miesiące.
8. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawiania), ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane
na podstawie udzielonej zgody.
9. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych
jest dobrowolne.
KLAUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody/ na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Piszu, ul. 1 Maja 3A w Piszu. Dołączenie do CV mojego zdjęcia,
jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych
niż określone w art. 221 Kodeksu pracy, jest wyraźnym działaniem potwierdzającym
moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.
Zarząd SM

