
Załącznik nr 1 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna- ogłoszenie 

 

Prosimy o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru podanego poniżej lub 
oświadczenia równoważnego: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Towarzystwo 
Lokator” im. Franciszka Helińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Lokatorskiej 9 (KRS: 0000039592). 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych 
pod adresem rodo@smtl.pl lub listownie na adres: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji określony w ogłoszeniu, nie dłużej 
jednak niż 12 miesięcy od złożenia aplikacji. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy. Podstawę prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) 
i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie 
skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Żądanie usunięcia danych bądź w niektórych przypadkach ograniczenia ich przetwarzania bądź 
sprzeciw mogą skutkować uniemożliwieniem uczestnictwa w rekrutacji. Powyższe żądania można 
przesłać na adresy wskazane na wstępie. 

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 


