• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych
dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
• W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez GSM w Jastrzębiu-Zdroju proszę o umieszczenie oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez GSM w
Jastrzębiu-Zdroju przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Klauzula zgody dla kandydatów do pracy
Ja ……………..…..….………...……………...………….………………………………....……………
(imię i nazwisko oraz nr telefonu)

zamieszkały/a……………………………………………………..……….....………...…………………..
(adres zamieszkania)

oświadczam, że:
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach
prowadzonych przez GSM w Jastrzębiu-Zdroju przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz
załączonych do niego dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

.......................................................
data i podpis kandydata do pracy

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106453, posiadająca nr NIP
6330004470, REGON 000788525, jako pracodawca. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw osobiście w siedzibie spółdzielni lub dzwoniąc pod nr telefonu:
+48 664 780 792, pisząc mailowo na adres email inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres GSM w
Jastrzębiu - Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą
Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski / UE /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego
przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
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
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 UODO
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Zewidencjonowano w dokumentacji pracowniczej.

POK KADRY
(data, pieczęć i podpis pracownika POK - KADRY)

