
Klauzula informacyjna   RODO  
dla osób w trakcie  prowadzonej  rekrutacji  i  składających oferty  pracy poza rekrutacją  

 

W oparciu o    art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46 WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych  tzw. RODO oraz ustawę z 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych   z późn. 
zmianami   - Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im St. Staszica w  Wodzisławiu  Śląskim  / skrót GSBM im. St. Staszica /, 
informuje,  że: 
 
1. Jest  Administratorem Państwa  danych osobowych jej siedziba mieści się  w   44-300 WODZISŁAW Śl. ul. Kubsza 12; wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078251; NIP 647-050-85-55 
2. Wszelkie zapytania w kwestii  dotyczącej przetwarzania Państwa  danych osobowych można kierować na:  adres siedziby wskazany w 

punkcie 1 ; adres  e-mail: gsbm@gsbm.pl,  telefon; 324556404; 324556381; 324556280 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procesu  rekrutacji  i  wyłonienia pracownika do zatrudnienia czy 

rozpatrzenia złożonego poza prowadzoną rekrutacją podania / oferty  pracy  
4. W związku z powyższym  podstawę prawną przetwarzania danych  stanowią -    art. 6 ust. 1 litera  „c” RODO  w związku   z  art. 221   

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  Kodeks pracy tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze; art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ;  art. 6 ust. 1 litera  „a” RODO tj.  zgoda  
na przetwarzanie.  

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  § 1 ustawy  Kodeks  Pracy   jest niezbędne, aby 
Administrator rozpatrzył złożoną ofertę pracy, podanie innych danych  jest dobrowolne, 

6. Przysługuje Państwo  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym momencie bez  wpływu na  przetwarzanie, którego dokonano 
na podstawie zgody przed  jej cofnięciem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w 
szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny, podany w pkt .1, 2  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy ;   rozpatrzenia oferty  
złożonej poza rekrutacją ,   

8.  Odbiorcą danych osobowych  mogą być organy/ instytucje  państwowe lub podmioty  publiczne  uprawnione  do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy; organy  ścigania  gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 
prawną oraz   pracownicy Spółdzielni   w zakresie wykonywania swoich obowiązków służbowych na podstawie posiadanego upoważnienia,  

9. Prawa osób, których dane dotyczą,  zgodnie z RODO przysługuje Państwu : 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej  
4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wycofania zgody (jeśli była udzielona) w dowolnym momencie  
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
7) prawo do przenoszenia danych  
8) prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uznają,   iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
11. Państwa  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące 

wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu 
danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 
 

 
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą Informacyjną  

Data, podpis 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górniczą Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica  z 
siedzibą 44-300 Wodzisław Śl.  w celu:  przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika na stanowisko i  zawarcia umowy o 
pracę. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.  Mam świadomość,   iż podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednocześnie oświadczam , że dane są  prawdziwe. Upoważniam Administratora do kontaktu w sprawie złożonego podania 
telefonicznie  jak i  za pośrednictwem  wskazanego  przeze mnie adresu  e.mail .  

 
.....................................   ..   ............................................................................................ 

(miejscowość i data)      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

mailto:gsbm@gsbm.pl

