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Klauzula informacyjna  
dla celów rekrutacji 

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 
 
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 
pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w 
tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie 
ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Na 
podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., pl. Mickiewicza 8, 
37-200 Przeworsk („PGK”). Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, w jaki sposób 
przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby. 

2. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo uzyskać z powołanym inspektorem ochrony danych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: iod@pgk-przeworsk.pl;  

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na 
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą 
Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. szczególne kategorie danych 
osobowych np. przynależność etniczna, rasowa, poglądy religijne czy polityczne) konieczna będzie Państwa zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz udostępniane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 
Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy. 

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. 
RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia 
danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do jej wycofania, przy czym jej 
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

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

12. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem decyzji wydawanych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
profilowane. 
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