
 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy  

w PWiK w Obornikach Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie 

RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Obornikach Sp. z o.o. (PWiK w Obornikach Sp. z o.o.) reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą w 

Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP:787-00-23-856, 

REGON:630218518, adres poczty e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl telefon: 61 29 61 502 adres strony 

internetowej: https://www.pwik-oborniki.pl/  

2. W PWiK w Obornikach Sp. z o.o. został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz 

Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@pwik-oborniki.pl   lub 

pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji w PWiK 

w Obornikach Sp. z o.o.: 

1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 22
1
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

2) art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie danych) w związku z dobrowolnie podanymi danymi np. 

w sekcji inne formularza kandydata do pracy lub innych dokumentach aplikacyjnych.  

3) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. 

w sprawie dokumentacji pracowniczej. (Dz.U. 2018 poz. 2369). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być 

1) członkowie komisji rekrutacyjnej; 

2) osoby odwiedzające Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez administratora, opublikowanie 

Pani/Pana danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) jest wymogiem art. 15 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

3) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmy zajmujące się 

ochroną danych osobowych, firma audytorskie. 

6. Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne będziemy przechowywać przez okres 30 dni od momentu zakończenia 

procesu rekrutacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PWiK w Obornikach Sp. z o.o. po tym 

okresie zostaną trwale zniszczone. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do; 

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO, 

3) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 

Rozporządzenia RODO, 

6) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 



 

 

 

 

 

 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego 

na art. 6 pkt 1. A RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej . 

9. Pani Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

ZGODA KANDYDATA 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a 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 oraz art. 22
1  

§ 

5
 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, które podałem/am w dokumentach aplikacyjnych w PWiK w Obornikach Sp. z o.o.  w celach 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji. 

Zgoda została wyrażona po zapoznaniu się z informacjami na temat ochrony danych osobowych. 

Wiem, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. 

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano dla celów rekrutacji 

pracownika przez PWiK w Obornikach Sp. z o.o. 

………………………………………….. 

data, podpis 

 


