
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Miejska Aren Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020), Al. Bandurskiego 7,  

adres e-mail: ido@makis.pl  numer telefonu +48 42 272 15 01.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także 

prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie 

z wymogami prawnymi.  

Dane będą przetwarzane w celu: 

1.  realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy 

2. dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni po zakończeniu procesu 

rekrutacji.  

3. okres przetwarzania może zostać przedłużony za Pani/Pana pisemną zgodą na poczet 

przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy 

4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez 

czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym 

zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją 

Pani/Pana sprzeciwu. 

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na Państwa wpływa. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność 

uwzględnienia Pai/Pana oferty w procesie rekrutacji.  

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji 

jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (dalej: 

RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu rekrutacji pracowników. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty administracji państwa, 

uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby pracujące i współpracujące z 

Administratorem. 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza 

EOG, czyli do państw trzecich. 

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane 

osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. 
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