
Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie z siedzibą na os. 

Oświecenia 45, 31-636 Kraków – dalej: SM „Oświecenia”; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) i f) RODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Członka Zarządu, Zastępcy 

Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy SM „Oświecenia” i członkowie 

Rady Nadzorczej SM „Oświecenia”; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach 

powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych SM „Oświecenia” w zakresie 

archiwizacji dokumentów; 

5) wymóg podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

wynika z przystąpienia Pani/Pana do konkursu na stanowisko Członka Zarządu, Zastępcy 

Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych.  Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak 

możliwości udziału w w/w konkursie; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

 

 

Oświadczenie Kandydata 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę SM „Oświecenia” na przetwarzanie moich danych osobowych w w/w 

zakresie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Członka Zarządu, 

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. 

 

      Data i podpis: 

 


