
Klauzula obowiązku informacyjnego 
 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych oraz w  sprawie swobodnego przepływu takich danych 
i  uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, z  siedzibą 
przy ul. Jaracza 77/79, 90 - 244 Łódź. 

2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych 
Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@lsmjaracza.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy, 
a  w  pozostałym zakresie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie 
może być odwołana. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
 członkowie Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej biorący udział w procesie 

rekrutacji; 
 pracownicy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, biorący udział w procesie rekrutacji; 

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną 
odesłane na wskazany adres do korespondencji. Powyższe dotyczy osób, których oferty zostaną 
odrzucone w trakcie rekrutacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych 

w  art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do 
pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane. 

 
 
 

 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych, przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową, w celu realizacji 
procesu rekrutacyjnego. 

 
 
 

…………………………………………… 
(podpis) 

 


