
Obowiązek informacyjny z art. 13 – dla celów rekrutacji pracowników 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Żeglarskiego 
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19 kod pocztowy 70-800, tel. +48 91 4660 
844, e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie możliwy 
jest pod adresem email iod@centrumzeglarskie.pl 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celach rekrutacji na stanowisko a następnie 
podpisania umowy o pracę 

4. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, stan 
zdrowia, wizerunek, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon 
kontaktowy, e-mail, wykształcenie, informacje o dotychczasowej pracy, informacje o 
przebytych kursach i nabytych umiejętnościach  

5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą firma ubezpieczeniowa, przychodnia 
medycyny pracy,  organ prowadzący 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia 
rekrutacji. 

8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

10. Podanie pana/i danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe 
ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W razie 
nie podania powyższych danych osobowych nie będzie przystąpienie do procedury 
rekrutacji a następnie nie będzie możliwe podpisanie umowy. 

11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 


