ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGAPOŁUDNIE M.ST. WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI
NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM
KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami
przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), zwanego dalej „RODO”, w celu
wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 4, 04-393 Warszawa, zwany dalej OSiR Dz. PrPłd. m.st. Warszawy.
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z OSiR Dz. Pr-Płd. m.st. Warszawy pod
adresem sekretariat@osir.waw.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne
stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Podstawą przetwarzania przez OSiR Dz. Pr-Płd. m.st. Warszawy danych jest zgoda kandydata
biorącego udział w naborze.
5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
a) pisząc na adres: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
b) wysyłając e-maila na adres: sekretariat@osir.waw.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
tej zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu
jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym
terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez
okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
9. OSiR Dz. Pr-Płd. m.st. Warszawy nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez OSiR Dz. Pr-Płd. m.st. Warszawy danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych. 12.
Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do
prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak
podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem
możliwości kontaktu ze strony przez OSiR Dz. Pr-Płd. m.st. Warszawy.
13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

