Klauzula informacyjna przy rekrutacji
o przetwarzaniu danych osobowych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Tomaszowie Lubelskim
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Lwowskiej 37a, 22-600
Tomaszów Lubelski.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Adamem Skorniewskim, tel. 603-451-758, e-mail:
iodo@adigan.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie
złożył/a Pani/Pan dokumenty w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na podstawie art. 6 ust. 1a)-c) rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy w zakresie swoich
obowiązków służbowych, podmioty wspierające PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim
w prowadzeniu działalności, w szczególności organy władzy publicznej lub inne podmioty
uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów
(ZUS, US, PIP), a także firma: BSI Biuro Szybkiej Interwencji s.j. Z. Mroczek i Wspólnicy z siedzibą
w Zamościu przy ul. Chopina 3 w zakresie monitoringu wizyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zastosowania na terenie zakładu pracy i
terenie wokół zakładu pracy szczególnego nadzoru w postaci środków technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) dla podniesienia bezpieczeństwa pracowników,
ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę w zakresie rejestracji czasu i miejsca zdarzenia objętego monitoringiem,
numerów rejestracyjnych pojazdów, sposobu zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na
urządzeniu rejestrującym, w sposób rejestracji obrazu przez kamery rejestrujące zdarzenia oraz
zapisujące materiał wideo na urządzeniu z twardym dyskiem funkcjonującym całodobowo,
przechowywanym na elektronicznym nośniku przez okres nie przekraczający 3 miesięcy, chyba, że
przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane przetwarzane są w formie papierowej i będą przechowywane do czasu
zakończenia rekrutacji i nie dłużej niż 6 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji, w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie indywidualnej zgody- do czasu jej cofnięcia.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz
otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne
dla celu przetwarzania określonego w punkcie 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych
zbędnych dla celu przetwarzania określonego w punkcie 3, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w przypadku jej wcześniejszego udzielenia.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22-860-70-86, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udziału
w rekrutacji.
11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na
nią istotnie wpływające nie są oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Ja niżej podpisana/ny (imię i nazwisko) ………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną przy rekrutacji o przetwarzaniu
danych
osobowych
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Komunalnej
i
Mieszkaniowej
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