Nota Informacyjna Administratora Danych Osobowych
dla osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych administratora danych

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. (dalej jako GZGK), z siedzibą
ul.

Zofii

Kossak-Szczuckiej

7,

59-241

Legnickie

Pole,

NIP:

691-251-37-49,

REGON:

36353421700000, KRS: 0000597228, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy 1 327 000,00 PLN (w pełni opłacony) jest administratorem danych
osobowych kandydatów na pracowników.
2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą
firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na
następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, tj. p. Agnieszki Kruszelnickiej:
sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych
Osobowych, tj. GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie
Pole. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
3. Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są przez Administratora Danych
Osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, przed ewentualnym podjęciem zatrudnienia.
4. Dane osobowe kandydata na pracownika, przetwarzane są wyłącznie w trakcie trwania procesu
rekrutacji, chyba że kandydat na pracownika zostanie zatrudniony, lub wyrazi zgodę na dalsze
przetwarzanie danych osobowych (dla kolejnych procesów rekrutacji).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacji, a więc niezbędne do podjęcia działań na rzecz osoby której dane dotyczą, przed
ewentualnym zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. O zakresie danych
przedstawionych w życiorysie, kandydat na pracownika decyduje samodzielnie, jednak GZGK w
szczególności od kandydatów na pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy ma prawo żądać od
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podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane
dotyczą.

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów
RODO.
8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, z wyjątkiem organów
publicznych upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być
powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz GZGK jako
Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych
zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w
zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych
Osobowych.
10. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator
Danych Osobowych

ma prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,

dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych

osobowych,

usunięcia

danych

(prawo

do

bycia

zapomnianym),

ograniczenia

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
nie podlegania proﬁlowaniu, wniesienia skargi do organu nadzorczego .
11. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Inspektora Ochrony
Danych: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl.

