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Cel i podstawy przetwarzania

Państwa danę osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będąprzetwarzu7e w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RoDo), natomiast inne
danę. w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust. l lit. a RoDo), która może zostac
odwołana w dowolnym czasie. Krośnięńska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie ptzetwarzał Państwa
dane osobowe, takze w kolejnych naborach pracowników, jezeli vryraŻąPaństwo na to zgodę (art. 6
ust. 1 lit. a RoDo), która może zostac odwołana w dowolnym czasię. Jeżeli w dokumentachzawarte
są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RoDo konieczna będzie Państwa zgodana ich przetwarzanl'e
(ań. 9 ust. 2 lit' a RoDo), która może zostac odwołana w dowolnym czasie' Przepisy prawa pracy:
art.22 Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych.

PanilPana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonymprzez
przepisy prawa oraz podmiotom ptzetwatzającym, które świadczą usługi narzecz Administratora
danych i którym tę danę sąpowierzane'

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakonczenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrazonej przez Państwa zgody na wykorzystywane
danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez
12 miesięcy.

Prawa osób, których dane doĘczą

Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzarra danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO

Informacja o wymogu podania danych

Podanie ptzezPaństwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22l Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyc w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych

.iest dobrowolne.

KLAUZULAZG0DY UMIESZCZANA NA Cv' UMOZLIWIAJĄCA DŁUGIE
PRZECHOWYWANIE

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporuądzeniaPar|amentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9

/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych
/a osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE

/ (Dz.IJrz. UE. L 2016 Nr l 19. str' 1) wyrazam zgodę na przetwarzanie przez Krośnieńską

/ Spółdzielnię Mięszkaniową danych osobolvych zawartych w mojej ofercie pracy do celów
'.A rekrutacj itlprzysz.Iych rekrutacj i*
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