KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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
(Dz. Urz. UE z 2016 r. L199.1), zwanego dalej „RODO”, Klub Sportowy Akademickiego Związku
Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Akademickiego Związku
Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z siedzibą w Gdańsku (80-336) przy
ul. Czyżewskiego 29, mail: biuro@azsawfis.pl; tel. 58 552 47 21, kom. 509 386 073,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem stosunku pracy
i przebiegiem procesu zatrudnienia oraz realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem,
przy czym podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność dla
wykonania zawartej umowy o pracę,
3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane poza organami publicznymi w związku
z konkretnym postępowaniem, kontrahentom Klubu Sportowego AZS AWFiS w celu
i w związku z zawarciem i realizacją umów przez te podmioty, które są związane z Pani/Pana
zakresem obowiązków,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia w Klubie Sportowym
AZS AWFiS oraz po jego zakończeniu przez okres określony w przepisach regulujących
przechowywanie dokumentacji pracowniczej,
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu zawarcia umowy o pracę jest
obowiązkowe – wynika z art. 22 Kodeksu pracy; konsekwencją niepodania danych osobowych
jest niemożność zawarcia umowy o pracę,
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych (wizerunek upubliczniony może zostać przekazany do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych) ,
8) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym również w formie profilowania.
Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Klubu Sportowego AZS AWFiS. Dołożymy
wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo
i zgodność z prawem.

