
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy 

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 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) – tzw. RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26. Kontakt z administratorem jest możliwy telefonicznie, 
pod numerem: 33 499 06 00 lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: 
sekretariat@zgm.eu. Do kontaktu z administratorem można też wykorzystać usługi ePUAP, czyli 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się 
Państwo bezpośrednio skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa 
danych osobowych: telefonicznie pod numerem 33 499 06 98 lub pisząc na adres poczty 
elektronicznej: iod@zgm.eu. 

3. Państwa dane będą przetwarzane: 

a. celem przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia administratora 
danych – pracodawcy, wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w  zakresie: imienia 
i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do 
korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą 
przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny, 

b. celem przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uzyskanej od Pani / Pana zgody 
na przetwarzane danych osobowych, innych niż wskazanych w punkcie a, przekazanych 
w przesłanych do nas dokumentach (np. CV, list motywacyjny i inne). Podstawą 
przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda. 

c. celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w zakresie pozyskanych 
w procesie rekrutacji od Pani / Pana danych – w przypadku konieczności weryfikacji 
umiejętności czy uprawnień niezbędnych do pracy na wskazanym w ogłoszeniu 
stanowisku, a także na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz wykonania 
obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać 
jedynie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych 
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane profilowanie. 

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres 90 dni od daty zakończenia procedury naboru, 
chyba, że przepisy prawa wskazują inne terminy przechowywania danych. Po upływie tego czasu 
Państwa dane zostają komisyjnie zniszczone. 

6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej 
chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie 
Państwo złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe 
oraz jest warunkiem udziału w procedurze naboru. W pozostałym zakresie podanie danych jest 
dobrowolne, w tym zakresie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane punkcie 1 lub 2. 


