KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Administrator danych
Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Odolanowski Zakład Komunalny
Spółka z o.o. (zwany dalej „Spółką”) z siedzibą w Raczycach ul. Odolanowska 17, 63-430 Odolanów ,
NIP 6222783193; nr. tel. 62 733 13 14.; e-mail: ozkodolanow@wp.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została
udzielona) przyszłych rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) w zakresie danych określonych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy – art. 221 §1 Kodeksu pracy w
związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Odolanowskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w
Raczycach. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
b) w zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co
oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji. Podanie danych i
wyrażenie zgód, o których mowa w pkt b., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa
w procesie rekrutacji.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą
w Raczycach przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile
zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę, tj. pracownikom
i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom
(placówkom pocztowym), lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania
przedmiotowych danych.
Przekazywanie danych poza EOG - Nie występuje
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.


wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres
mailowy ozkodolanow@wp.pl .

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się / zapoznałam się*1 z treścią podanych powyżej
informacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie2 :
a) w zakresie danych określonych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy – art. 221 §1 Kodeksu pracy w
związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Odolanowskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w
Raczycach.
b) w zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co
oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji.

……………………………………………
(data, imię i nazwisko)
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Niepotrzebne skreślić
W przypadku braku zgody skreślić

