INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
W PROCESIE REKRUTACYJNYM
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej MOSiR)
z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Wiejskiej 1a, jako pracodawca, za którego
czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOSiR.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony
danych osobowych pod adresem:
⎯ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkuszu;
⎯ e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl
lub telefonicznie: 32/6494493
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1
i w pozostałych przepisach2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane
do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.
9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich
przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
2
Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawa z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
3
Art. 6 ust. 1 lit. b, c 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
4
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO

5. MOSiR nie przekazuje danych pozyskanych w procesie rekrutacji innym
osobom ani podmiotom, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.
6. Dane kandydata uczestniczącego w naborze na stanowisko urzędnicze lub
kierownicze urzędnicze mogą być udostępnione osobom lub podmiotom
żądającym dostępu do informacji publicznej na podstawie Ustawy
o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 13 ust. 4 tej ustawy,
informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi
ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
7. Dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym
(np. policji, prokuraturze) na mocy innych przepisów prawa.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane będą
wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacyjnych tj. wyłonienie
najlepszego kandydata na oferowane stanowisko. Dane przechowywane są
przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po tym okresie, po ustaniu celu
rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną
usunięte,
za wyjątkiem
dokumentacji
danych
podlegającej
archiwizowaniu na mocy odrębnych przepisów. Poza wyjątkiem
archiwizowania dane nie podlegają innemu przetwarzaniu.
9. Mają Państwo prawo do:
⎯ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
⎯ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
⎯ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
⎯ usunięcia danych osobowych;
⎯ wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.
221 Kodeksu pracy i art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie
przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

