Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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. Urzęd. Unii
Europ. Z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Bełchatowie informuje, że:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Bełchatowie ul. Św. Barbary 4, 97-400 Bełchatów, nr Tel./fax: +48 44 633-69-20,
+48 44 633-73-74 wew. 20). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować
pod
ww.
nr
telefonów,
adres
email
do
inspektora:
administracja@gsmbelchatow.com.pl.
1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne
w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bełchatowie.
2.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt 1 celu przetwarzania oraz w celach przeprowadzenia kontroli (lustracji), tj. do czasu
przeprowadzenia ewentualnej kontroli (lustracji), jednak nie dłużej niż do końca 2021 r.,
a po tym czasie zostaną zwrócone właścicielowi za wyjątkiem danych zwycięzcy konkursu,
ponieważ dane te zostaną dołączone do dokumentacji Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bełchatowie i przechowywane na podstawie odrębnych przepisów kodeksu pracy.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w każdej chwili mają Państwo prawo
do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
5. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne
z przepisami Rozporządzenia.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych
Spółdzielni . Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych
Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.
8. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację
prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.
Potwierdzam zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli:
Data ………………………………………… podpis ……………………………….…………………………………………………

