Klauzula zgody dla kandydatów do pracy
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnej rekrutacji przez spółkę
Gdańskie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. prof. Andruszkiewicza 5.”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej Rozporządzenie), szanując Pani/Pana prawo
do informacji w zakresie przetwarzanych danych, które Pani/Pana dotyczą informuję,
iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Gdańskie Wody
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (80-601) Gdańsk, ul. prof. Andruszkiewicza 5.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na
podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz na podstawie zgody wyrażonej, zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni
od czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia
danych

jest

równoznaczne

z rezygnacją

z

udziału

w procesie

rekrutacji

prowadzonym przez spółkę Gdańskie Wody Sp. z o.o.
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych ma
charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu
rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
9. W

toku

przetwarzania

Pani/Pana

danych

nie

będzie

dochodzić

do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
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