
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy 
w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 

 

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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)   informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Suwalska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Suwałkach, adres: ul. J. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki. 

2. W sprawie przekazanych danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych: Szymon Kubiak, e-mail: szymon.kubiak@elitpartner.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach rekrutacyjnych. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

5. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

6. W przypadku wyrażenia zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane w ewidencji kandydatów do pracy do dnia 31 grudnia 

bieżącego roku kalendarzowego (zgodnie z datą wpływu). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

                                             

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią powyższej informacji . Wyrażam dobrowolnie 

zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach 

aplikacyjnych przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach w celu realizacji 

bieżącego procesu rekrutacji. 

                    

                          …………………………...............................................    

                                                                                                            (data, czytelny podpis) 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w 

dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową w 

Suwałkach w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych, tj. do dnia 31 grudnia bieżącego roku 

kalendarzowego.         

 

  ………………………...............................................    
                                                                                                           (data, czytelny podpis) 


