
Klauzula informacyjna RODO – ogłoszenie o pracę. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary 

2. Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, z którym można kontaktować 

się mailowo: iod@bhpex.pl. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji 

na wolne stanowiska pracy.  

4. Cel z ust. 3 będzie realizowany na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy 

(Dz.U.2022.655 ze zm.) w zw. z: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO w ramach wyrażonej 

zgody na przetwarzanie danych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach 

wybiegających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, art.  6 ust. 1 lit. b w związku 

z podejmowaniem działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c w związku 

z wykonywaniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

w związku z weryfikacją umiejętności oraz ochroną przed ewentualnymi roszczeniami. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy 

i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące oraz organy upoważnione na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z procesem rekrutacji przetwarzane będą 

w celu zabezpieczenia roszczeń do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wyrażenia 

zgody na udział w kolejnych rekrutacjach okres ten może wydłużyć się do 6 miesięcy. 

7. Niepodanie danych wymaganych do przeprowadzenia rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie 

Państwa kandydatury oraz wzięcia udziału w procesie.  

8. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Państwa dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Administrator nie będzie przekazywał przetwarzanych danych do Państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  

 


