
Strona 1 z 4 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781),  uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Łodzi 

90- 532, ul. ks. Skorupki 21, tel.: +48 (42) 272 14 04, e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl 

(dalej: Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Dagmarę Legawiec, z którym możecie się 

Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@mosir.lodz.pl. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest ściśle związany z przedmiotem 

i zakresem działania określonym w statucie Administratora, w tym: 

a. realizacja celów statutowych, w szczególności: 

⎯ organizowanie masowych imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych; 

⎯ propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania 

fizycznego i sportu, a także rekreacji i wypoczynku na podległych obiektach; 

⎯ integracji dzieci i młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk, w tym również 

niepełnosprawnych; 

⎯ zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług; 

⎯ marketing i reklama obiektów oraz prowadzonej w nich działalności. 

b. bieżący kontakt w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, 

przesłaniem zlecenia, udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. kontakt telefoniczny związany z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym 

realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, 

przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy 

z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. b RODO). 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych, m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, 

a w przypadku zwarcia umowy również podmiotom świadczącym usługi bankowe. 

6. W związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, Administrator przetwarzać będzie dane 

osobowe zawarte w CV, życiorysie, bądź w innych niezbędnych dokumentach, jedynie w zakresie 
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określonym w obowiązujących przepisach, w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne 

stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę. W związku 

z powyższym, Administrator oczekuje, że potencjalny kandydat nie będzie przekazywał 

Administratorowi danych i informacji w szerszym, niż oczekiwany, zakresie. 

a. w sytuacji zawarcia w aplikacjach dodatkowych, ponad oczekiwane przez Administratora 

informacji, uznaje się, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych 

oraz związanych z procesami zatrudnienia potencjalnych kandydatów do pracy; 

b. ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h 

RODO, szczegółowe cele przetwarzania danych zostały zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); 

c. dane osobowe kandydatów są przetwarzane: 

⎯ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie danych 

określonych Art. 22[1] § 1 KP, czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane 

kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); 

⎯ w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); 

⎯ w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami 

prawa, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a, b RODO); 

⎯ w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji 

prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Czas przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz 

od celu przetwarzania, jak również obowiązujących w tym przedmiocie regulacji prawnych. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają  Państwo 

prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO; 

b. sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO; 

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

d. ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 RODO; 

e. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

f. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Pliki cookies 

1. Pliki cookies to dane informatyczne wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik 

i które zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego 

Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę 

domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer ID. 

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików: 

a. cookies sesyjne - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam tylko 

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania); 

b. cookies trwałe - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich 

usunięcia przez Użytkownika. 

3. Mechanizm cookies sesyjnych jak i trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu; 

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację 

autentyczności sesji przeglądarki; 

c. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie; 

d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

e. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi 

analitycznych. 

5. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również 

wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu. 

7. Zarządzanie plikami cookies. 

a. użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia 

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą 

ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

b. użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 

w przeglądarce internetowej, której używa; 



Strona 4 z 4 

 

c. ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej Serwisu. Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to 

wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dokumencie 

Polityka Ochrony Danych Osobowych zamieszczonym na stronie głównej 

http://mosir.lodz.pl/images/modules/PDF/Polityka_Ochrony_Danych_Osobowych.pdf 

http://mosir.lodz.pl/images/modules/PDF/Polityka_Ochrony_Danych_Osobowych.pdf

