
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. ul. Hallera 4, 86-300 Grudziądz;

    celem przetwarzania jest realizacja uprawnień i spełnienie obowiązków administratora danych jako pracodawcy związanych z zatrudnieniem, a w szczególności:

- na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgody pracownika,

- na podstawie a- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kodeks Pracy wraz 
z aktami wykonawczymi, ustawy dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , ustawy z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako pracodawcy w zakresie 

prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

-na podstawie a-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w zakresie monitoringu 
wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, stosowania systemu kontroli dostępu, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Administratora 

danych;

    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty wspierające obsługę informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi medyczne, podmioty świadczące 
usługi bhp, firmy ubezpieczeniowe, podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi doradcze i audytorskie;

        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: wskazany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym, dokumentacji podatkowo-rozliczeniowej, w przepisach 
o dokumentacji osobowej pracownika , a także przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby 

monitoringu przez okres 1 tygodnia;

    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

    ma     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub w zakresie udzielonej zgody;

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

Imię i nazwisko: _

Data urodzenia: _

Miejsce zamieszkania: _

Numer telefonu: _

Adres e-mail: _

Funkcja jaką chcę pełnić (zaznacz X):

      Kierownik Zawodów
    Kierownik Parku Maszyn
    Kierownik Startu
    Chronometrażysta
    Sekretarz zawodów
    Wirażowy
    Spiker

............................................
Podpis kandydata

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OSOBY URZĘDOWE I FUNKCYJNE GKM GRUDZIĄDZ S.A.

Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
ul. Hallera 4

86-300 Grudziądz
tel. 56 46 444 42


