Informacja dla kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
Prezesa Zarządu Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o. o.
Na podstawie 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 (zwane dalej: rozporządzeniem) informujemy:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp.
z o.o. z siedzibą ul. Mechaniczna 6, 39 – 400 Tarnobrzeg;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iod@zmsiarkopol.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Mechanicznego „Siarkopol”
Sp. z o. o.;
4) Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
a) zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - obowiązki wynikające z rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych
(Dz. U. Nr 55 poz. 476 ze zm.),
c) przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – Art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt
39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści dokumentów (DZ. U. 2016 r.,
poz. 1721) – wymóg złożenia oświadczenia lustracyjnego dla kandydatów urodzonych
przed 1 sierpnia 1972 r.,
d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w związku z dochodzeniem/obroną
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa;
6) Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celach
zorganizowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz w celach
archiwalnych. Dane uczestników postępowania będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7) przysługuje Pani/Panu:
 prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie
działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody,
 złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania postępowania
kwalifikacyjnego jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w postępowaniu;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa;
10) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

