
Obowiązek informacyjny: Rekrutacja 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informujemy, iż: 

Tożsamość 
Administratora 

Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Pomiechowskie 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wkra Sp. z o.o., adres: ul. Kupiecka 10, 05-180 
Pomiechówek, tel.: 22 732 09 15 adres e-mail: sekretariat@ppwwkra.pl 

Inspektor Ochrony 
Danych (IOD) 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@pomiechowek.pl. 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa prawna 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [1] będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [2], 
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody [3], która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie. 
[1] Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (dalej: RODO); 
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których 
administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie 
prawne oraz dostawcy usług IT. 

Okres przechowywania 
danych 

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji przedłużony o 3 
miesiące. 

Pani/ Pana prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 
Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące 
uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 
tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

Informacja o 
wymogach ustawowych 

podania danych 

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. 

 


