KLAUZULA INFORMACYJNA
(dla kandydata)
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej RODO,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
z siedzibą:

ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio
z Administratorem Danych pod adresem: iod@ostrzeszow.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań wymaganych przed zawarciem umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a ich źródłem są informacje i dokumenty pochodzące od kandydata.
- W sytuacji, gdy dane osobowe zostaną przekazane bez ogłoszonego procesu rekrutacji przetwarzane
są na podstawie zgody osoby składającej dokumenty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- W przypadku przekazania danych osobowych innych niż wymagane w procesie rekrutacji będą one
przetwarzane na podstawie zgody kandydata.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa oraz takie z którymi
zostały podpisane umowy powierzenia.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa

zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania procesu
rekrutacyjnego.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczy Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, dla którego rekrutacja jest
wykonywana.
…………………………………
(data i podpis)

 Wyrażam zgodę*

 Nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych
przez Administratora przez okres najbliższych 9 miesięcy lub do najbliższego przeprowadzanego
naboru na stanowisko określone w aplikacji. Wyrażanie zgody jest dobrowolne, jednakże jej nie
wyrażenie spowoduje usunięcie aplikacji po zakończonej bieżącej rekrutacji.

 Wyrażam zgodę*

 Nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie danych szczególnych kategorii wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli przesłane
przeze mnie dokumenty je zawierają.

* proszę zaznaczyć odpowiednie pole

