Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w dokumentach związanych z rekrutacją jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim (PGK), ul. Dantyszka 13, Tel. 89 767 84 50, e-mail:
biuro@pgklw.pl.
2. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji
do pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lidzbarku Warmińskim
3. Podstawą prawną Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest :


Obowiązek prawny: Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne
do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data
urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia.



Pani/Pana zgoda w zakresie przekazanych nam danych innych niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data
urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia



Uzasadniony interes Administratora: w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wyników

testów

kwalifikacyjnych.

Administrator

posiada

interes

w

tym,

aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności
4. Pani/Pana dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także
przetwarzającym dane w naszym imieniu np. poprzez dokonywanie czynności polegających na obsłudze naszych
systemów teleinformatycznych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego roku.
Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
(przy

spełnieniu

przesłanek

wynikających

z

art.

17

RODO)

lub

ograniczenia

przetwarzania,

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/a …………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w konkursie na stanowisko Prezesa
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Data…………………….

Podpis……………………………………..

