
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 w  Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach 
dla kandydatów do pracy w Spółdzielni 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach  z siedzibą w 
Żarach, ul. H. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem 0000123849 

NIP 928-000-74-84, REGON 000 493 48. 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się  
elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@sm-zary.pl lub na adres siedziby Administratora we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
3. Twoje dane będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku 
wyrażenia zgody w przyszłych procesach rekrutacji w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach, na 
podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 
Osobowych (dalej: „RODO”). 

 
4. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy. 

 
5. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
6. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

 
7. Jeśli uznasz, ze przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ ten będzie właściwy do 
rozpatrzenia skargi z tym, ze prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 
przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

 
8. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 
profilowania. 

 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji  
międzynarodowych. 

 
  Zgoda kandydata do pracy: 
 
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz 
    przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żarach  z siedzibą 
    w Żarach , adres: ul. Wieniawskiego 1 68-200 Żary. 
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3.Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
   przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
   poprawiania. 
 
                                                                         …........................................................ 
                                                                          data i czytelny podpis kandydata 


