PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ
1)

2)

Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Legia Warszawa spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa („Legia Warszawa”).
Możesz skontaktować się z Legią Warszawa pisząc na email: daneosobowe@legia.pl.
Legia Warszawa będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a)

3)
4)
5)

6)

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz –
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Legii Warszawa wynikający z
przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą
prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;
b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody,
która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości
ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.
Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a następnie
przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym
zostaną wykorzystane. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych
rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody, nie dłużej
jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie, w jakim dane są
przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać
przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
−

−
−
−
7)

8)
9)

prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym,
czy Legia Warszawa przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych
osobowych posiadanych przez Legię Warszawa, celach przetwarzania danych czy
kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych
osobowych;
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Aby to zrobić możesz napisać na email:
daneosobowe@legia.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Legia Warszawa ma prawo żądać podania danych
w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika.

10) Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Legię Warszawa na potrzeby PROCESU
REKRUTACYJNEGO, załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legię Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko redaktora Legia.com / social media ninja.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Legię Warszawa także na potrzeby
PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach
aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legię Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

