
 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony danych osobowych 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, zwane dalej RODO) – informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, NIP 645-000-67-50, 

REGON 276273209. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem korzystając  

z poczty elektronicznej iod@tworog.wer.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu 

rekrutacji lub przyszłych rekrutacji oraz w procesie zmierzającym bezpośrednio do zawarcia umowy  

o ile wyraziła Pani/Pan na to zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 roku. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) pracownicy Zakładu upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, 

b) podmioty, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

świadczące usługi na rzecz ZUK Tworóg Sp. z o.o., 

a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierska, w celu dostarczenia 

korespondencji, 

b) podmioty świadczące Spółce usługi informatyczne, prawne. 

5. Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

6. Posiad Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do przekazanych danych ich poprawy lub sprostowania 

np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do cofnięcia 

zgody. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  

z Pani/Pana wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych  

w pkt. 3. 

11. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na 

zasadach rekrutacji obowiązujących w Spółce, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt 

tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

 Administrator Danych Osobowych 
 

 Prezes Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. 
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