Klauzula informacyjna
dotycząca 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 (Dz.Urz. UE
L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach niezbędnych związanych z obecnym lub przyszłym procesem
rekrutacyjnym

prowadzonym przez

Zakład

Usług

Komunalnych

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością w Wejherowie.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Usług

Komunalnych Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo. Z
administratorem

danych

można

się

skontaktować

poprzez

adres

e-mail:

sekretariat@zukwejherowo.pl, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie to: ul. Obrońców Helu 1 , e-mail:
iod@zukwejherowo.pl, tel.: 728-368-397.
3. Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie upoważnionym osobom działającym na
rzecz Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wejherowie
w zakresie realizacji procesu zatrudnienia
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane:
•

w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem
zatrudnienia w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest
obowiązek ciążący na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c „RODO”);

•

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami
prawa – podstawą prawną jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit a „RODO”);

•

dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit a „RODO”);

•

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit f „RODO”).

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przeze mnie zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 1 roku. Okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenie ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………….
(miejscowość,data)

…………………………….
(podpis)

