
Klauzula informacyjna  

w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 

art. 13 RODO 

 

Administrator Danych 

 

Dyrektor OSIR Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów, 

tel. 74 645 05 40, e-mail: sekretariat@hotelosir.pl 

Inspektor Ochrony 

Danych 

Kontakt: OSIR Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów, 

tel. 74 645 05 40, e-mail: sekretariat@hotelosir.pl  

Cele przetwarzania 

danych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko: konserwator urządzeń elektryczno-mechanicznych. 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, 

poz. 1040 z późniejszymi zmianami), 

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1282), 

3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych 

kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na 

potrzeby rekrutacji nie dłużej niż do 31.07.2020 r. 

Odbiorcy Twoich 

danych 

Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane 

z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,   

3) prawo ograniczenia przetwarzania. 

Prawo wniesienia 

skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo do cofnięcia 

zgody 

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Informacja o 

konieczności podania 

danych 

Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie 

o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia 

naboru na stanowisko konserwatora urządzeń elektryczno-

mechanicznych. 

Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie 

brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych 

jest dobrowolne. 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 


