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Załącznik nr 1  

Klauzula RODO  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH KANDYDATA W ZWIĄZKU Z KONKURSEM NA STANOWISKO 

PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ 

SPÓŁKA Z O.O.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 

(zwane dalej rozporządzeniem RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
informuję, iż: 
 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy 

Kaszubskiej sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska. 

Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o., ul. 

Przemysłowa1, 76-248 Dębnica Kaszubska. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem: iod@debnicakaszubska.eu lub pisemnie na ww. adres. 

 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 

1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury rekrutacji 

w konkursie  na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy 

Kaszubskiej sp. z o.o. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa: 

Podanie danych ma charakter dobrowolny z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych wymaganych 

ogłoszeniem o konkursie powoduje skutki wskazane w pkt. V.  

 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji 

procesu rekrutacji przez kandydata . 

2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami 

w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji. 

 

VI. Okres przechowywania danych 

1. Dane kandydatów nieumieszczonych w protokole naboru oraz które wpłynęły po terminie będą 

przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. 

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu 

i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 2 lat. 

3. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania dane osobowe 

kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe osoby 

świadczącej usługi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z 

o.o. 
 

VII.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

 

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji  
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Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

2.  prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia  Pani/Pana danych osobowych, jednakże żądanie to 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania konkursowego; 

3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 

niezgodne z przepisami prawa; 

4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jednakże żądanie  to nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania 

konkursowego . 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub inspektorem 

ochrony danych Zamawiającego. 

 

IX.  Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

X. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa, m. in. informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy 

informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o. oraz 

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępnione są 

imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru). 

 

XII.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  

Zapoznałem /zapoznałam się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości. 

 

    ……………………………………….. 
          (imię i nazwisko)  

 

……………………………………………… 

 

      data i podpis  

 

Oświadczenie kandydata 

dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w związku z konkursem na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu 

rekrutacji w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

 
     ……………………………………….. 

          (imię i nazwisko)  

 

……………………………………………… 

      data i podpis  


