
Realizując obowiązki wynikające z przepisów 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 RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14,  

55-093 Kiełczów, NIP: 896-11-98-303, REGON: 93197649, KRS: 0000098993, e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:  

iod@zuk-kielczow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: 

- Imię i nazwisko 

- Data urodzenia 

- Adres korespondencyjny 

- Telefon 

- Adres e-mail 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:  

- udzielona przez Panią/Pana zgoda, 

- udzielona przez Panią/Pana zgoda na wykorzystanie CV do przyszłych rekrutacji, 

- konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. 

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa, a 

także podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi transportowe, kurierskie, księgowe, kadrowe, 

konsultacyjne, doradcze, serwisowe, IT i handlowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas procedury rekrutacji lub po wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

cv do przyszłych rekrutacji, w przyszłych rekrutacjach. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wymaganego na przeprowadzenie rekrutacji lub po 

wyrażeniu zgody na wykorzystanie cv do przyszłych rekrutacji, przechowywanie zgodnie z prawem. 

10. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

- żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

 - przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

Cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, której 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować niemożliwością udziału w procesie rekrutacji. 

13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
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