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REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO: 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, reprezentowana 

przez Prezesa Macieja Bugarę 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –   

  e-mail: iodo.pgkim@gmail.com , tel. 95 762 07 66 

Cel i podstawy przetwarzania  

 Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 

2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz   rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie dokumentacji pracowniczej. 

 Cel i podstawy przetwarzania  

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obec-nego postępowania 

rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

X będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwa-rzanie (art. 9 ust. 

2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika.  

Odbiorcy danych osobowych  

Na etapie rekrutacji, odbiorcą Państwa danych osobowych będzie wyłącznie Spółka.  

Okres przechowywania danych  

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 

wykorzystywane przez 12 miesięcy.  

Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) prawo do usunięcia danych osobowych;  

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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