KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.
z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500 przy ul. Żeromskiego 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem, e-mail: iod@pwikpiaseczno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i na stanowisku 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.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów wspierających
działalność Administratora, w szczególności: obsługujących systemy teleinformatyczne i teletechniczne,
świadczące serwis oprogramowania, usługi prawnicze, usługi pocztowe i kurierskie.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
7. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób
niewybranych w procesie rekrutacyjnym mogą być przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania
stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia
tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne
przetwarzanie.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

