
ZGODA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W PROCESIE REKRUTACYJNYM
„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

W MALBORKU” SP. Z O.O.

Udostępniając  swoje  zgłoszenie  rekrutacyjne  do  „ZGKiM  w  Malborku”  Sp.  z  o.o.
(Administrator Danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Danych Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.
Twoje dane osobowe wskazane w art. 221  Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych  
(według  wymogów  ogłoszenia),  przetwarzamy  w  oparciu  o  przepisy  prawa  i  ich  podanie  jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe wskazane przez Ciebie w CV 
(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając
nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że udostępniając nam swoje dane osobowe masz prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
• sprostowania danych osobowych,
• żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),
• ograniczenia ich przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których

przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych,
• wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcie zgody na ich dalsze przetwarzanie.

Cofnięcie  zgody  na  przetwarzanie  udostępnionych  Administratorowi  Danych  danych  osobowych
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji  przez okres 3 miesięcy
liczony  od  dnia  przesłania  zgłoszenia  rekrutacyjnego,  a  gdy  wyraziłaś/eś  zgodę  na  udział  
w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. 
Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
W  razie  pytań  możesz  się  z  nami  skontaktować  pod  adresem  rekrutacja@zgkim.malbork.pl  
lub naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem iod@zgkim.malbork.pl

………………………………. ……………………………..
      (miejscowość i data) (imię i nazwisko kandydata)

Zgadzam się na przetwarzanie przez „ZGKiM w Malborku” Sp. z o.o. danych osobowych zawartych
w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

………………………………. ……………………………..
      (miejscowość i data) (imię i nazwisko kandydata)


