
 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATA W ZWIĄZKU Z KONKURSEM NA PREZESA  

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z o.o.  

 

 

Zgodnie z 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 („RODO") 

informuje się, że: 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH 

OSOBOWYCH (ADO) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, 
ul. Żernicka 17, -mail: sekretariat@zgksiechnice.pl 

2. INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH (IOD) 
 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych  

osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony   
Danych pod adresem e-mail: iod@zgksiechnice.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH  
KANDYDATA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 

procedury konkursowej związanej z wyborem prezesa zarządu  
i ewentualnej procedury postępowań odwoławczych 

4. PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH  
KANDYDATA 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; 
- art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO. 

5. ODBIORCY DANYCH  
OSOBOWYCH KANDYDATA 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym 
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez 
Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania Administratora. 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH OSOBOWYCH  
KANDYDATA 
 

Dane  osobowe  będą  przetwarzane przez okres przedawnienia 
roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do 
niego. 

8. UPRAWNIENIA 
 

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu: 
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że 

przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

9. INFORMACJA O 

WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI 

PODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne  -  
niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, uniemożliwi 
uczestnictwo w procedurze konkursowej. 

 


