
  

 

 

  

 
 

 

Szanowni Państwo, dbając o Waszą prywatność uprzejmie informujemy: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP”  

Spółka z o.o. z  siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4 wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000059545. 

 Wszelkie informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych można konsultować w 

siedzibie PW „EKOP” Spółka z o.o. - telefonując pod numer 32 75 61 432 lub pisząc na adres 

mailowy: biuro@ekop.pl  

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 prawidłowej realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako KP. Podanie innych danych  

w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako dobrowolna 

zgoda, którą można odwołać w dowolnym czasie. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane 

dotyczą. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 przetwarzania danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażenia 

dobrowolnej zgody przez kandydata. Przetwarzanie tego typu danych odbywać się będzie 

na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 Podanie  przez  Pani/Pana  danych osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do 

realizacji wyżej wymienionych celów.  

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.  

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji innych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do 

momentu wycofania zgody, a w razie braku jej wycofania przez okres 6 miesięcy. 

 Pani/Pana  dane  osobowe mogą być przekazywane firmom współpracującym tj. doradcom 

prawnym i finansowym, obsłudze informatycznej lub firmom kurierskim, poczcie polskiej. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 Ma Pan/Pani prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt  

z Administratorem danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, pozyskane dane zostaną usunięte. 

 Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie 

z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do  organu  

nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych. 

 



 
 

 

Wyrażenie zgód jest dobrowolne i można je wycofać w dowolnym momencie 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Spółki 

PW EKOP: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji 

przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „EKOP” Spółka z o.o. z  siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000059545. 

 

 

 

……………………………...      ………………………………..  

Data        Podpis 

 

 


