
 

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji. 

 
 

Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą  

w Bydgoszczy, ulica Grunwaldzka 12. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

BSM – bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl, telefon : 884-610-739 

3. Cele i podstawy przetwarzania: 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie: 
 

a) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgodnie z Kodeksem pracy (art. 22
1 

§ 1 pkt 1-6) w zakresie:  
 

1. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) 

2. data urodzenia  

3. wskazane dane kontaktowe  

4. wykształcenie  

5. kwalifikacje zawodowe  

6. dotychczasowy przebieg zatrudnienia 
 

b) zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie wykraczającym poza 

określony w art. 22
1 

§ 1 pkt 1-6 Kodeksu pracy a przekazanym w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub innych 

dokumentach.   

c) zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przekazanych w CV, formularzu, 

liście motywacyjnym lub innych dokumentach w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych 

przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową  
 

5.  W zakresie wskazanym w pkt 3 a i 3 b Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 21 dni od dnia 

zakończenia procesu rekrutacji. 

6. W zakresie wskazanym w pkt 3 c Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 12 miesięcy od daty 

wyrażenia zgody na przetwarzanie. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa  

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 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.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

                     
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 22 

1a 
§ 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
określonych w punkcie 3b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz moich danych osobowych określonych 
w pkt 3a i 3b w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Bydgoską Spółdzielnię 
Mieszkaniową.  

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

            Miejscowość i data                      Podpis 
 

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 

Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 


