
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku składania 

dokumentacji aplikacyjnej o zatrudnienie w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy 

w Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. 

 

zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). 

 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Tarnowcu Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa, z siedzibą w Tarnowcu 143  (dalej: Administrator). Kontakt:  

13 42 555 03 lub pisemnie na adres siedziby. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – kontaktiodo@gmail.com 

3. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy zgodnie z ogłoszeniem z dnia 

30.04.2021 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być: 

 przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie danych kontaktowych numer 

telefonu, adres-email. 

 art.  221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) 

 oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. Odbiorcami  danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, 

które jedynie na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do tych danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz wyłącznie przez okres 

archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach zatrudnienia. Ponadto 

przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

Jeżeli dane zostały podane w oparciu o Pani/Pana zgodę* przysługuje prawo do jej  cofnięcia w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z przyszłym 

naborem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

*Pouczenia: 

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa wskazane w 

punkcie 4 jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

 


