
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016r. 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 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO informujemy Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Opolskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim reprezentowana przez Prezesa Zarządu Henryka 

Piłata z siedzibą przy ul. Al. 600 – lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, NIP: 7171831579, REGON: 

364840413, tel. 818272302, fax: 818272286, e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl. 

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora danych jest Jakub Sarna, tel.  818272302,  

e-mail: iod@opk-opolelubelskie.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji, na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO). 

3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych 

oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).  

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez od 30 dni po zakończonym procesie 

rekrutacji.  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,  

gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne 

do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem 

umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. Podanie danych 

osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencja ich 

niepodania  skutkować będzie nieuwzględnieniem aplikacji rekrutacyjnej. 

9. Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 
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