
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Art. 13, ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r.:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łomżyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Łomży z siedzibą przy Al. Legionów 7B, w Łomży (kod pocztowy: 
18-400), kontakt tel.: 86 216-52-66;  adres e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, tel. 86 2152664,  e-mail krystyna.wysocka@lsmlomza.pl 

3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych jest podjęcie działań przed 
zawarciem umowy o pracę i dalsza jej realizacja tj. nawiązanie i przebieg procesu 
zatrudnienia, na podstawie Pani/a  dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) oraz art. 6 
ust 1 lit. b) i c) RODO). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem  oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 221§1 i §4 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). 
Podanie danych w zakresie ustawowym jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji 
procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Jedynie w przypadku zatrudnienia Pani/Pana, odbiorcami danych będą tylko 
instytucje upoważnione z mocy prawa np.: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, KRUS, lub podmioty, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe 
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty 
przetwarzające), np. usługi informatyczne, archiwizacja dokumentów. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu odwołania zgody, lub 

wygaśnięcia celu, w którym dane zebrano, a po tym czasie, w sytuacjach prawnie 
uzasadnionych – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 
administratorowi danych i w stosunku do niego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 
uzasadniony interes administratora). 

 

 

 

         

             

        


