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 Załącznik do ogłoszenia o wszczęciu 

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

Prezesa Zarządu "Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych" Sp. z o.o.  w Mosinie 

 

 

____________________ 

(miejscowość, data) 

_______________________ 

(nazwisko i imię) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę 

"Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Mosinie, zwaną również dalej Spółką, w celu realizacji procesu postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu "Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie 

2. 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 (zwanego dalej: rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że: 

1) administratorem danych osobowych jest "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych" 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie;  

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych, w celach przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu "Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie; 

3) administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu: iod@zukmosina.pl 

4) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego; 

5) dane uczestników postępowania kwalifikacyjnego nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, 

w szczególności dane osobowe mogą być udostępniane Radzie do spraw spółek 

z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1182 z późn. zm.); 

6) administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania 

i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia członków organu 

zarządzającego oraz w celach archiwalnych. Dane uczestników postępowania będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

Złożone przeze mnie dokumenty mogę odebrać w terminie 14 dni od daty złożenia 

oświadczenia o wycofaniu kandydatury albo powiadomienia o niespełnieniu 

wymogów formalnych albo nieuznaniu za najlepszego kandydata. Po upływie tego 

terminu dokumenty zawierające moje dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone; 
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7) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym 

cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim 

cofnięciem zgody. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania 

postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział 

w postępowaniu; 

9) administrator danych osobowych oświadcza, że dane uczestników postępowania 

kwalifikacyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu; 

10) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 


