
    
 
 
 
 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA 

 

Szanowny Kandydacie, 

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie. 

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z siedzibą 
przy ul. Nałkowskich 108, 20-470 Lublin. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub 
wątpliwości, możesz kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl 
lub listowanie na adres siedziby Administratora: ul. Nałkowskich 108, 20-470 Lublin. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy,  
w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych podstawą 
przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii)  konieczna 
będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy Administratora oraz dostawcy usług IT. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacyjnego, tj. nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych wynikających z Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,  
w pozostałym zakresie ich podanie jest dobrowolne. 

Przysługujące prawa 

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. 



    
 
 
 
 
 
 

 

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez nas danych osobowych przysługuje Ci 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, ale nie będą podlegały profilowaniu.  
 


