
 

 

Załącznik do  

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko Prezesa Zarządu 

 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce 

  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
Wyraż am żgodę na prżetwarżanie moich danych osobowych prżeż Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. ż 
o.o. w Ustce prży ul. Wiejska 7 (76-270 Ustka), żawartych w dokumentach prżekażanych w procesie 
rekrutacji, w tym w lis cie motywacyjnym i CV, w celu prżeprowadżenia procesu rekrutacji na stanowisko 
Preżesa Zarżądu w żwiążku, ż kto rym dobrowolnie prżekażuję moje dane osobowe. Os wiadcżam, ż e mam 
s wiadomos c , ż e żgodę na prżetwarżanie danych osobowych mogę wycofac  w każ dym cżasie.  

  

 

 ____________________________________     ________________________  

   Imię i nażwisko (cżytelnie)               Podpis   

 

 

Jednocżes nie żgodnie ż art. 13 ust. 1 rożporżądżenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fiżycżnych w żwiążku ż prżetwarżaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogo lne rożporżądżenie o ochronie danych - RODO) informuję: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. ż o.o. w Ustce 
prży ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka, (żwana dalej Spo łką). 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Piotr Piątak ppiatak@kancelariapiatak.pl. oraż 
pisemnie na adres siedżiby Administratora wskażanym w pkt 1. 
3. Celem prżetwarżania danych osobowych jest prżeprowadżenie i rożstrżygnięcie postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko Preżesa Zarżądu Spo łki.  
4. Podstawą prżetwarżania danych osobowych jest: 
- żgoda na prżetwarżanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
- cżynnos ci żmierżające do żawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  
- obowiążek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
- prawnie użasadniony interes administratora tj. ustalenie, dochodżenie lub obrona rosżcżen   - art. 6 ust. 1 
lit. f RODO. 
5. Dane osobowe mogą żostac  prżekażane podmiotom na podstawie stosownych umo w podpisanych ż 
administratorem danych lub upoważ nionym ż mocy ustawy. 
6. Prżysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia żgody w dowolnym momencie, jednakż e cofniecie żgody nie 
ma wpływu na żgodnos c  ż prawem prżetwarżania, kto rego dokonano na podstawie żgody prżed jej 
cofnięciem.  
7. Podanie prżeż Pana/Panią̨ danych osobowych jest dobrowolne, acżkolwiek nieżbędne do udżiału 
Pana/Pani w postepowaniu kwalifikacyjnym. 
8. Pana/Pani dane osobowe będą̨ prżechowywane do cżasu żakon cżenia postępowania kwalifikacyjnego 
lub do momentu cofnięcia prżeż Pana/Panią̨ żgody, a w prżypadku powołania na Preżesa Zarżądu Spo łki do 
cżasu pełnienia funkcji oraż prżeż okres wymagany prżepisami prawa oraż wynikający ż prżepiso w 
dotycżących rachunkowos ci, archiwiżacji dokumento w oraż dodatkowo prawa cywilnego w żakresie 
dotycżącym dochodżenia rosżcżen  ż niej wynikających. 
9. Posiada Pan/Pani prawo ż ądania: a) dostępu do tres ci swoich danych - w granicach art. 15 RODO, b) ich 
sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, d) ogranicżenia 
prżetwarżania - w granicach art. 18 RODO, e) prżenosżenia danych - w granicach art. 20 RODO, f) prawo 
wniesienia sprżeciwu (w prżypadku prżetwarżania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach 
okres lonych art. 21 RODO. 
g) prawo do wniesienia skargi do Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych, w rażie użnania, ż e 
prżetwarżanie moich danych osobowych narusża prżepisy RODO. 
10. Osoba podająca dane osobowe nie posiada w żwiążku ż art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do 
usunięcia danych osobowych prżeż okres wynikający ż cżynnos ci wskażanych w prżytocżonym prżepisie. 
11. Podane dane osobowe nie będą podlegac  żautomatyżowanemu podejmowaniu decyżji, w tym 
profilowaniu. 
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