
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

w ZŚMK „Camerata Silesia” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej 

części „RODO”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 

otrzymanych danych osobowych jest Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 

z siedzibą w Katowicach przy Placu Wolności 12A. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, pisząc na adres pocztowy Zespołu lub adres e-mail:  iodo@camerata.silesia.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu 

pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; podstawą przetwarzania 

wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie 

powyżej, przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach; podstawą 

przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

c) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody 

na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych 

dokumentach, jeżeli taka zgoda została udzielona; podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO). 

4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3a) jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie 

rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez 

przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora 

danych i którym te dane są powierzane (podmioty świadczącym usługi hostingowe).  

6. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo 

żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji 

uznania, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo do 

jej cofnięcia w   dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres wskazany w pkt 1 lub 2. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 


