Klauzula informacyjna na potrzeby przetwarzania danych
osobowych w celach rekrutacyjnych
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46D.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne w zakładce kontakt na stronie
www.grodwik.pl oraz pod adresem e-mail: iod@grodwik.pl, z którym można się kontaktować w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego
przez GRODWiK Sp. z o.o.. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania,
wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.
Pozostałe podane przez Panią/Pana dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie
Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie
uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i następnie
mogą być przechowywane przez okres 1 roku w celu udokumentowania prowadzonego procesu oraz w
celach archiwalnych.
6. Dane osobowe osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania
mogą być publikowane w BIP Administratora Danych.
7. Pani/Pana dane osobowych będą udostępniane dla: dostawcy systemu informatycznego, banków w
zakresie realizacji płatności, organów uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie
przepisów prawa oraz podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora
danych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia
2016r.

…..………………………….
(miejscowość i data)

………………………………
(podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w
Tarnowie Grodkowskim 46D moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych
dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

…..………………………….
(miejscowość i data)

………………………………
(podpis)

