
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób biorących udział w konkursie na Prezesa Zarządu 

spółki Gospodarka Komunalna w Babicach 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  publ. 
Dz. Urz. UE  z dnia 04.05.2016 r. L Nr 119/1 informujemy, iż: 

 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna  w Babicach spółka z o.o., ul. Cicha 2, 
32-551 Babice,  

 

2)W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@gkbabice.pl. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 
spółki na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania 
danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie 
celu; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, organy 
Spółki, jak również pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie 
upoważnienia; 

 

5)Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych 
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 

6)Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. 
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

7)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w 
przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o 
tym niezwłocznie poinformowana/-y. 

8)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości 
wzięcia udziału w konkursie. 

 (Imię i nazwisko) 

 

podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych 

do niego dokumentach. 

(Imię i nazwisko) 
podpis 


