
Informacja 

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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN  

w Czerwonaku informuje, iż: 

1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Rozwoju 

Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z siedzibą w Czerwonaku ul. Leśna 6. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

adrian.pawlak@grupablue.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji jeżeli wyrazi 

Pan/Pani stosowną zgodę. 

4. Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

określonego w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy1 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej 

umowy o pracę. 

5. W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza zakres 

wynikający z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie 

stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a dla szczególnych kategorii danych (o których mowa w art. 9 ust. 1 

RODO) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej 

stanowisko. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

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

Danych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

w/w stanowisko w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy. Podanie innych danych 

osobowych jest dobrowolne i za odmowę ich podania nie spotkają Pani/Pana jakiekolwiek 

konsekwencje. 

12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

 
 

1 imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia 



Informacja dodatkowa dla kandydata: 

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 

22(1) § 1 kodeksu pracy, tj. dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o 

niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.  

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o poniższej treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum 

Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”  

W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nie 

należących do szczególnych kategorii, sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie 

wymaga składania oświadczenia zgody. 

 

 

……………………………………… 

data i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 


