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……………………………………
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE KANDYDATA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 48 (dalej „PGZ SW”) moich danych osobowych
przekazanych przeze mnie w procesie rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………….1
W PGZ SW, zgodnie z rozporządzeniem 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”.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..................................................
(data i podpis)
OŚWIADCZENIE KANDYDATA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZYSZŁYCH REKRUTACJI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGZ Stocznia Wojenna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 48 na potrzeby
przyszłych rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem 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”.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..................................................
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.
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”), informujemy, że:
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, BDO 000084567,
o kapitale zakładowym w wysokości 176.032.400 zł (dalej „Administrator”).
2. Dane kontaktowe Administratora są następujące:
PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.
ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
tel. (+48) 58 625 81 02, fax: (+48) 58 625 01 47, e-mail: pgzsw@pgzsw.pl
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Należy wskazać stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.
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3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@pgzsw.pl
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
w zakresie zgodnym z art. 221 Kodeksu Pracy, natomiast inne dane na podstawie wyrażonej przez
Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
5. Pani / Pana dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora to:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data i miejsce urodzenia;
3) dane kontaktowe;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
6. Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest
podanie danych wynikających z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie
danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.
7. Przetwarzanie przez Administratora podanych przez Panią / Pana danych osobowych, poza
katalogiem danych wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy może odbywać się na podstawie
wyrażonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli nie chce Pani / Pan, abyśmy
przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach przekazywanych
Administratorowi. Pani / Pana zgoda na przetwarzanie danych dodatkowych jest dobrowolna,
może zostać odwołana w dowolnym czasie i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez
Administratora zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie
wyrażonej zgody), jedynie w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana dobrowolnej zgody.
9. Jeżeli w przekazanych przez Panią / Pana dokumentach zawarte są dane, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające Pani / Pana pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej), konieczna będzie Pani / Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. 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.
11. Okres przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem
ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia
procesu rekrutacji, tj. maksymalnie w okresie 6 miesięcy od chwili złożenia aplikacji.
W przypadku gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Po tych okresach dane
osobowe zostaną usunięte przez Administratora.
12. Przysługują Pani / Panu prawo do:
−
−
−
−
−

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawianiach) swoich danych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. a także prawo przenoszenia danych.

13. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez
przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego wytycznymi, tj. np.:
a) dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania
rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy,
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b) spółkom należącym do Grupy PGZ.
15. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej.
16. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawioną mi treścią informacji administratora danych osobowych
dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich
danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez
administratora danych.

..................................................
(data i podpis)
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