KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STAŻYSTÓW, PRACOWNIKÓW LUB ZLECENIOBIORCÓW
Zgodnie z art. 13 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), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000130748, posiadająca NIP 6771022149 oraz REGON 350908122; kapitał zakładowy w wysokości 86.162.300,00 PLN
w pełni opłacony (dalej: „Spółka”);
2. we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym przez
Spółkę Inspektorem Ochrony Danych w wybrany przez siebie sposób, tj. mailowo: iodo@wisla.krakow.pl, pod numerem
telefonu: 12 630 76 00, a także korespondencyjnie lub bezpośrednio pod adresem ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Spółce na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub art. 2 ust. 1
i/lub art. 5 ust. 1 ustawy o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. lub na podstawie Kodeksu cywilnego w ramach
danych wymaganych do zawarcia umowy cywilnoprawnej; jeśli zechce nam Pan/Pani przekazać informacje wykraczające
poza zakres wynikający z powyższych przepisów lub wyrazi chęć udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Spółkę w przyszłości, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wówczas w oparciu o udzieloną przez Pana/Panią zgodę na postawie
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
4. może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, informując nas o tym osobiście, drogą mailową (iodo@wisla.krakow.pl) lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej; wycofanie Pana/Pani zgody
będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Spółkę, dokonanego na podstawie
Pańskiej zgody przed jej cofnięciem;
5. w przypadku zamiaru lub konieczności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej,
Spółka zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w tym zaufanym współpracownikom
Spółki (firmie świadczącej usługi IT, firmie świadczącej usługi HR itp.) lub Fundacji Wiśle Kraków (KRS: 0000846993) jako
podmiotowi, którego Spółka jest fundatorem, a który współpracuje ze Spółką m.in. w zakresie szkolenia sportowego, organizacji wolontariatu, itd.; podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniami Spółki;
7. Spółka nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych podmiotom z państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym;
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko,
a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji, maksymalnie przez okres 1 roku od momentu zakończenia rekrutacji, w której Pan/Pani brał/-a udział;
9. ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych,
jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
10. ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Spółce;
12. Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na
Pana/Panią wpływać.
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