……………………………………
(imię i nazwisko)

KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW
Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą
w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 48, zwaną dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Administratorem”,
moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko………………………………………………………………….
W PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.1
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
..................................................
(data i podpis)

Klauzula na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą
w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 48, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”, „Administratorem”
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.
nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych
rekrutacji w PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.
..................................................
(data i podpis)

Informacja dla kandydatów do pracy w PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), przekazujemy poniższe informacje.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657652, numer NIP 7962975487,
REGON 366293369, o kapitale zakładowym 176.032.400 zł, w pełni opłaconym, zwana dalej
„Administratorem”.

Do uzupełnienia w odniesieniu do konkretnego celu. W przypadku rekrutacji, konieczność wskazania stanowiska, na które prowadzona jest
rekrutacja.
1

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Łuczkiewicz, może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:iod@pgzsw.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 695-110-402
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.
zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1
lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
2. Administrator gromadzi dane osobowe:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
3. Zgoda obejmuje również dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych
przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich
w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w
celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zgodnie z art. 221 Kodeksu
Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora
danych.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Okres przetwarzania pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla
przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator
danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych
rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia
zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane.
7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia
danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu
prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom
systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania przez spółkę należącą do
Grupy PGZ,
c) we własnym imieniu:
I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.

12. Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie
danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych
wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod
numerem e-mail:, iod@pgzsw.pl; nr tel. 695-110-402

