
 KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA DO PRACY

W  związku  z  rozpoczęciem  stosowania  z  dniem  25  maja  2018  r.  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem
informuję,  iż  przysługują  Państwu  określone  poniżej  prawa  związane  z  przetwarzaniem  przez
Przedsiębiorstwo Komunalne  Spółka  z  o.o.  w Człuchowie Państwa danych osobowych,  oraz zasady  na
jakich w/w przetwarzanie będzie się odbywać.  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się treścią niniejszej Klauzuli informacyjnej. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Spółka działająca pod firmą: Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o. o. z siedzibą w Człuchowie, ul. Jana Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów,
wpisana  do KRS pod numerem 0000176774,  której  akta rejestrowe przechowuje  Sąd Rejonowy
w Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy,  posiadająca  NIP:  843-000-28-04,  REGON:  770897940,
której  reprezentantem  jest  Zarząd  Spółki  (zwana  dalej:  „Administrator”),  e-mail:
sekretariat@pk.czluchow.inf  o  , telefon 59 8342200, 59 8342209.   

2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  można  kierować  do  Inspektora  Ochrony  Danych.
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie  na  adres  korespondencyjny:  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Spółka  z  o.o.,  ul.  Jana

Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”;
b) przez e-mail: iod@pk.czluchow.info;
c) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 / 515-447-538;
d) osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

3. Państwa dane osobowe  są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w czasie procesu rekrutacji. 

4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji (oceny
kwalifikacji Kandydata do pracy, ocena zdolności i umiejętności Kandydata, wybór odpowiedniej
osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia) na stanowisko pracy, w związku z którym przekazali
Państwo  swoją  aplikację  lub  w  celu  przeprowadzenia  przyszłych  procesów  rekrutacyjnych  na
podstawie wyrażonej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie poniższych czynności są:
a) wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art.  221 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych
kontaktowych,  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  i  przebiegu  dotychczasowego
zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
sprawdzenie  umiejętności  i  zdolności  niezbędnych do wykonywania pracy na określonym w
ogłoszeniu stanowisku; na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków; stosowanym monitoringu wizyjnym, zapewnienia bezpieczeństwa - art. 6 ust. 1 lit.
f RODO;

d) w przypadku,  gdy  przetwarzanymi danymi są  dane  szczególne,  wymienione  w art.  9  ust.  1
RODO,  dotyczące  zdrowia  Kandydata  do  pracy,  w  szczególności  jego  niepełnosprawności,
podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b).
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5. Przekazanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  przekazanie  danych,
określonych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, stanowi warunek udziału w
procesie rekrutacji, natomiast przekazanie innych danych zależy od Państwa decyzji, jednak brak ich
podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Kandydata aplikacji.

6. Zgodnie z obowiązującym przepisami przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  –  w zakresie,  w jakim  Państwa  dane  są

przetwarzane  na  podstawie  Państwa  zgody.  Macie  Państwo  prawo  wycofania  zgody  na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej  wycofaniem. Zgodę
możecie  Państwo  wycofać  poprzez  wysłanie  oświadczenia  o  wycofaniu  zgody  na  adres
korespondencyjny, mailowy lub faxem;

b) prawo dostępu do danych osobowych; w przypadkach wskazanych w art. 15 RODO;
c) prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych; 
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w

art. 18 RODO;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO; 
g) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art.

21 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowego lub niezgodnego
z określonymi celami, przetwarzania  danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa).

7. Państwa dane osobowe mogą być  przetwarzane przez osoby lub inne podmioty upoważnione do
tego z mocy prawa oraz na podstawie stosownej umowy. 

8. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  30  dni  od  zakończenia  rekrutacji,  a  w
przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje - czas przechowywania określono na 2 lata od
dnia pozyskania danych.

9. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji
międzynarodowych.

10. Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
w tym również ustalenia będące wynikiem profilowania. 

Zapoznałam/łem się: ….........................................................................
                   (czytelny podpis osoby, której dane będą przetwarzane)
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