
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA" 

 
Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w 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), zwanego dalej RODO 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzani danych osobowych 

Administrator Danych 

Osobowych (ADO) 

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

„Ślęża”, ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” 

Inspektor Ochrony 

Danych  

Wyznaczony został przez Dyrektora ZGKiM „Ślęża” inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

pod adresem: 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”, ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka 

• e-mail: iod@zgkimsobotka.pl 

Cele przetwarzania 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem 

(art 6 ust. 1 lit. b RODO), w szcególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolnosci i umiejętności potrzebnych do pracy na 

stanowisku na które Pani/Pan aplikuje. 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Podstawą prawną prztwtwarzania danych są: 

1) art. 221 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). 

W zakresie wykraczającym poza upoważnienie wynikające z przepisów ustaw przewarzanie danych odbywać się będzie  

na podstawie zgody osoby przystępującej do naboru. 

Okres przechowywania 

danych osobowych 

1) Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych, prowadzonych w dziale 

kadr i płac ZGKiM „Ślęża” i będą przetwarzane jako dane osobowe pracownika i przechowywane 10 lat od dnia ustania stosunku 

pracy.  

2) Dane osobowe pozostałych uczestników naboru przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia naboru, 

tj. od dnia zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczył, lub od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru, jeżeli nabór nie 

wyłonił kandydata do zatrudnienia. Dotyczy to także aplikacji niespełniających wymagań formalnych zawartych w niniejszym 

ogłoszeniu oraz aplikacji nieobjętych naborem z powodu uchybienia terminu. 

3) Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 złożone aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone. Nie dotyczy to danych ograniczonych 

do imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób, które, po spełnieniu wymogów formalnych, zostały zakwalifikowane  

do kolejnego etapu naboru, w myśl odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego i przepisów archiwalnych, dane te będą 

przechowywane przez okres wynikający z treści tych przepisów (przez okres nie krótszy niż 5 lat).  

Odbiorcy danych 

osobowych 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 

Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi ZGKiM „Ślęża” zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu . W zakresie danych osobowych informacja o wynikach naboru (imię i 

nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

(bip.zgkimsobotka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”,  

co najmniej przez okres 3 miesięcy. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych osobowych 

Mają Państwo prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• usunięcia danych osobowych, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolny momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia 

skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie dane  Podanie przez Panią/Pana danych osobowe, o których mowa w art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz dane, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie dobrowolne.  

Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani/Pana procesem rekrutacji. 

 

 
………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis kandydata do pracy 


