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................................................................... 

imię i nazwisko kandydata 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru 

telefonu oraz adresu e-mail .................................................... na potrzeby prowadzonego 

procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-

Południe”. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-

Południe” z siedzibą w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32, 94-046 nr KRS 

0000138193, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne; 

b) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora 

danych osobowych, to: adres korespondencyjny Łódź, ul. Armii Krajowej 32,  

adres e-mail: iod@retkiniapoludnie.pl, tel. 42 687 19 97, 42 686 77 37; 

c) moje dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja 

kandydatura nie zostanie wybrana; 

d) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia 

zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych; 

e) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

f) moje dane osobowe będą przekazane Radzie Nadzorczej, która dokonuje wyboru 

członków Zarządu Spółdzielni; 

g) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych 

osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu 

rekrutacji, oraz akceptuję te cele. 

Wiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

 

......................................................................... 
data i podpis kandydata 



 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe”  
ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) dalej jako RODO 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia – 

Południe” z siedzibą w Łodzi, adres: Łódź 94-046, ul. Armii Krajowej 32, tel. 42 687 19 97, 42 686 

77 37, e-mail: sm@retkiniapoludnie.pl. 

2)  Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@retkiniapoludnie.pl, 

pisemnie w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 42 687 19 97, 42 686 77 37. 

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą̨ przetwarzane  

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

4) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana  

w dowolnym czasie.  

5)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Rada Nadzorcza Spółdzielni, która z mocy prawa 

dokonuje wyboru członków Zarządu Spółdzielni. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz prawo do otrzymania ich kopii) 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach Kodeksu pracy oraz jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny. 

 

 

 

…………………………….. 

Podpis kandydata 
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