KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO informujemy, że:

Administrator
Danych
Osobowych
(ADO)

Inspektor
Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w
Gdańsku, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Spółdzielni.
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: 80-152 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 3
b) przez e-mail: sekretariat@gdanskasm.pl
c) telefonicznie: 58 302-30-25
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: 80-152 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 3
b) przez e-mail:administracyjny@gdanskasm.pl
c) telefonicznie: 58 302-30-25 wew.17

Cel i podstawy
prawne
przetwarzania
danych
osobowych

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach
pracowników do Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich
3, 80-152 Gdańsk, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres
przechowywania

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do
zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego.

Odbiorcy danych
osobowych

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący
usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

a)
b)
Prawa związane
z
przetwarzaniem
danych
osobowych

c)

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gdańską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w
Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-152 Gdańsk. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do
rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem
przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w
Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-152 Gdańsk.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej
www.gdanskasm.pl w zakładce RODO
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