
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa                              

z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Młyńska 11, tel. 32 2262717, 322262505, email: 

msm@msmmikolow.eu, KRS:0000154856, NIP: 6350000133, REGON: 000484819. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:                 

nr tel. 32 226 27 17 wew. 20, email: msm@msmmikolow.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje kategorie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie 

Pracy lub innych ustawach szczególnych oraz na podstawie dobrowolnej zgody, która została 

wyrażona w momencie złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

- do podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem umowy w zakresie prowadzonego 

procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

- do podjęcia działań w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone                         

w przyszłości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

- do ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 

prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 

osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 

dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami 

państwowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie podlegają profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.  

9. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie 

rekrutacji prowadzonej przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową w celu wyłonienia kandydata 

na wolne stanowisko pracy. 

10. Ponadto dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym podmiotom i organom 

publicznym, pod warunkiem wskazania prawnie usprawiedliwionego celu. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia ich otrzymania przez okres jednego roku 

lub do czasu upływu dochodzenia ewentualnych, wzajemnych roszczeń, a następnie w przypadku 

ich niewykorzystania trwale usuwane poprzez dokonanie fizycznego zniszczenia. 

12. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego 

administratora danych przetwarzanych, w tym w sposób zautomatyzowany, jeżeli dane będą 

przetwarzane w sposób ustrukturyzowany. 

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących, narusza 

przepisy RODO. 

Administrator Danych Osobowych 

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 

Wyk.Druk. K.S 


