
 

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą 

 (art. 13 RODO 2016/679): 
 

Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kutnie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą w jednym lub większej liczbie celów. 
 

 

........................................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis) 

 

........................................................................................................................................... 

W przypadku osoby niepełnoletniej czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie,  

ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno, tel. 0-24 355-22-24 

2) Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Markiewicz, inspektor ds. BHP i systemów 

informatycznych MOSiR w Kutnie, Inspektor ds. ochrony danych osobowych MOSiR 

w Kutnie. tel. 539-925-907, p.markiewicz.mosir@wp.pl 

3) Dane są zbierane w celu realizacji zadań i wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora tj. rekrutacja pracowników, umowa o pracę, zlecenie, o dzieło. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu o pracę. 

6) Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach 

szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy 

prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane 

osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) MOSiR przetwarza na podstawie dobrowolnej 

zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich 

podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

7) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b 

RODO. 

8) Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym 

także w celu ustalenia, 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 obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami 

lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od 

dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko. Następnie zostaną one 

zarchiwizowane. 

10) Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia 



sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych 

osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO. 

12) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

Czytelny podpis osoby odbierającej klauzule............................................................................ 


