
                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA 
CELEM REKRUTACJI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 (zwane dalej RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, os. Wojska Polskiego 8A, 57 – 402 Nowa Ruda. 

 

 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować:  

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych:  os. Wojska Polskiego 8A,  

57 – 402 Nowa Ruda, 

✓ e-mailem:  smgnw@poczta.onet.pl 

✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych). 

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – 

przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla  celów związanych 

z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. 



                                          

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

        

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 

(zwane dalej RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, os. Wojska Polskiego 8A, 57 – 402 Nowa Ruda. 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych można kierować:  

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych:  os. Wojska Polskiego 8A,  

       57 – 402 Nowa Ruda, 

✓ e-mailem:  smgnw@poczta.onet.pl 

✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83  

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie 

…………………. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 ze zm.) 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy. 

 



                                          

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo 

zamówień publicznych.   

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania. 

      

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA PRACOWNIKA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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) informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, os. Wojska Polskiego 8A, 57 – 402 Nowa Ruda. 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych można kierować: 

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych:  os. Wojska Polskiego 8A,  

57 – 402 Nowa Ruda, 

✓ e-mailem:  smgnw@poczta.onet.pl 

✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu 

zatrudnienia i obowiązków służbowych oraz realizacji zadań Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z zatrudnieniem w szczególności: 

szkoleń, medycyny pracy, wypadków przy pracy, przyznania świadczeń socjalnych, podróży 

służbowych, rachunkowości, ubezpieczeń i podatków, zapewnienia komercyjnych świadczeń 

socjalnych i ubezpieczeń grupowych – w przypadku przystąpienia, bezpieczeństwa i organizacji 

pracy, dochodzenia roszczeń, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony zasobów Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Górnik” (w tym informacji i zbiorów danych osobowych), prowadzenia na terenie 

organizacji i w budynku monitoringu wizyjnego. 

 



                                          

Na podstawie: 
 

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 - art. 6 ust 1 pkt. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej). 

2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1984 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

(Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.). 

4. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015 r., poz. 

121 ze zm.), 

5. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 nr 80 

poz. 350 ze zm.) 

6. Deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie PZU Życie S.A.  

  



                                          

 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dane zostały powierzone, organy publiczne 

z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe, podmioty upoważnione 

na podstawie uzyskanej zgody. 

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę, do momentu 

zakończenia stosunku pracy. Akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy 

wymiaru składek będą przechowywane: 

a. 50 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy przed 1 stycznia 

1999r., 

b. 50 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy po 1 stycznia 

1999r., 

c. 10 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy po 1 stycznia 

2019r.. 

Dokumenty podatkowe PIT-11 będą przechowywane 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty 3 lata. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - art. 221, 222, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić realizację 

uprawnień w związku z zatrudnieniem. 

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie 

uniemożliwienie zawarcia i realizacji umowy. 

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   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 informuję, iż: 



                                          

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, os. Wojska Polskiego 8A, 57 – 402 Nowa Ruda. 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych można kierować:  

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych:  os. Wojska Polskiego 8A,  

       57 – 402 Nowa Ruda, 

✓ e-mailem:  smgnw@poczta.onet.pl 

✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83 

 

Pani/Pana dane osobowe w postaci  wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób 

przebywających w obszarach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”. 

Monitoringiem objęte są  obszary budynku administracyjnego spółdzielni mieszkaniowej, czyli wejście do budynku, 

korytarz, archiwum i kasa oraz wejście do wielorodzinnego budynku mieszkalnego, korytarz oraz windy budynków 

mieszkalnych.  

O zastosowaniu monitoringu informują także zamieszczone w obszarach objętych monitoringiem wizyjnym 

oznaczenia graficzne. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 - art. 6 ust 1 

pkt. f. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora) 

 

Pani/Pana dane osobowe są rejestrowane w formie wizyjnego zapisu elektronicznego i będą przechowywane przez 

okres nie dłuższy niż 30 dni do nadpisania. W przypadku, gdy nagranie obrazu może stanowić lub stanowi dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, okres przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu 

prawomocnego postepowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób uniemożliwiający 

ich odtworzenie. 

 

Odbiorcami danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są podmioty, którym Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Górnik” powierzyła lub powierzy przetwarzanie danych osobowych w związku z umową 

o świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, modernizacji/ naprawy monitoringu wizyjnego oraz udostępni innym 

administratorom na podstawie przepisów prawa, czyli organom ochrony państwowej (w szczególności, policji, 

prokuraturze, sądom) w ramach prowadzonych postepowań. 

Udostępniane dane podmiotom przetwarzającym jest ograniczony do możliwości zapoznania się tymi danymi 

w związku ze świadczonymi usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula poufności pozyskanych 

wszelkich danych w tym danych osobowych. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



                                          

 

Udostępnienie przez Panią/ Pana wizerunku jest wymogiem umownym, a niewyrażenie zgody na zarejestrowanie 

wizerunku uniemożliwia Pani/Panu przebywanie w monitorowanym obszarze.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 



                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KONTRAHENTA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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  informuję (zwanym dalej RODO), iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, os. Wojska Polskiego 8A, 57 – 402 Nowa Ruda. 

 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować:  

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych:  os. Wojska Polskiego 8A,  

57 – 402 Nowa Ruda, 

✓ e-mailem:  smgnw@poczta.onet.pl 

✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83 

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  

przed zawarciem umowy). 

 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora 

oraz organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z tej umowy. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 



                                          

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. 

Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji 

umowy. 

 , 

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 



                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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  informuję (zwanym dalej RODO), iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, os. Wojska Polskiego 8A, 57 – 402 Nowa Ruda. 

 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować:  

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych:  os. Wojska Polskiego 8A,  

57 – 402 Nowa Ruda, 

✓ e-mailem:  smgnw@poczta.onet.pl 

✓ telefonicznie pod numerem: 74 873 04 83 

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  

przed zawarciem umowy). 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane zostały 

powierzone, organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać 

dane osobowe, podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody, usługodawcy 

niezbędni do obsługi nieruchomości. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także do upływu 

ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.  

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 



                                          

 

 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. 

Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji 

umowy. 

 , 

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


