
KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza postanowienia art.
22¹ § 1 kodeksu pracy, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………….…………………….……………………………………………………..

data i podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

I. Administrator Danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-100 Łapy, ul Płonkowska 44,
tel./fax. 85 7152241, 85 7153399.

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e – mail: iod@zwiklapy.pl.
III. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - do podjęcia zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę – na podstawie przepisu art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.)
uprawniającego pracodawcę do żądania podania danych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do
korespondencji),  wykształcenia  oraz  przebiegu  dotychczasowego  zatrudnienia  –  podstawa  przetwarzania  z  art.  6  ust.  1  lit.  c
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 [dalej:
RODO],

Dane osobowe inne aniżeli  wymienione powyżej, podane przez Panią/Pana w CV, liście motywacyjnym i  innych dokumentów, będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. 

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być  udostępniane  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  administratora,  m.  in.
dostawcom usług informatycznych, podmiot świadczącym obsługę prawną Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

 prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania)
oraz w przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu), 

 prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody),  jednak  wycofanie  zgody  pozostaje  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  przed  jej
cofnięciem.

VII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  w  zakresie  imienia  i  nazwiska,  daty  urodzenia,  miejsca  zamieszkania  (adresu  do
korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

VIII. Inne informacje 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.


