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Klauzula informacyjna  - zgoda do rekrutacji  
 

Nawiązując do   wymogów 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 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

„EKO-BABICE” SP. Z O.O. zwane później („GPK EKO-BABICE”)  informuje o zasadach przetwarzania 

danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 
„EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36. 

 
W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  
związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O.  prosimy o 
kontakt  na maila  iod@eko-babice.pl  lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36 05-082 Stare 
Babice.  

 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji   a w przypadku wyrażenia przez 
Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, zaś bieg tego terminu rozpoczyna się od pierwszego dnia 
kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przesłana aplikacja, a gdy 
została wyrażona zgoda  na udział w przyszłych rekrutacjach dokumenty aplikacyjne przetwarzane są 
przez 6 miesięcy, zaś bieg tego terminu rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym podmiot danych przesłał aplikację.  

 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przez dostawców systemów IT z którymi 
współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy. 

 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych 
jest dobrowolne. 
 

• Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji odpowiednio przez okres przewidziany 
dla przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  
 

• Nie przekazujemy Pani/Pana  danych osobowych poza Polskę. 

mailto:iod@eko-babice.pl

