
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W MIEJSKIEJ SPÓŁCE SKO-EKO SP. Z O.O. W SKOCZOWIE  

DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO 
informuje:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.,  ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów. 
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zadań związanych z prowadzonym 

procesem rekrutacji w  Miejskiej Spółce  SKO-EKO sp. z o.o.  
3. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych : 

a. Art. 6 ust. 1 lit. C  - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 
r., poz. 108 t. j.) – szczególności. art. 221  § 1.  

b. Art. 6 ust. 1lit. B - przetwarzanie   jest  niezbędne    do wykonania umowy ,której   
stroną   jest   osoba, której   dane   dotyczą, lub do podjęcia działań  na żądanie  
osoby ,której  dane dotyczą, przed  zawarciem umowy. 

c. W zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) –art. 6 ust. 1 lit. A RODO, 
co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych. 

4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzanego 
naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych, a następnie 
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne 
kandydatów niewybranych, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, od dnia 
zakończenia rekrutacji, a następnie komisyjnie niszczone. Okres ten może ulec 
przedłużeniu w przypadku dochodzenia roszczeń przez kandydata w prowadzonej 
rekrutacji ( 3 lata ). Kandydat niewybrany ma możliwość odbioru dokumentów 
aplikacyjnych przez okres 3 miesięcy.   

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza 
Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
głównie Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  
W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa,  podanie danych jest dobrowolne. 

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na 
podstawie zgody. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w przypadku, jeśli 
uznacie Państwo, że  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail  do Inspektora Danych 
Osobowych w Spółce  : abi@sko-eko.skoczow.pl oraz telefonicznie pod nr.: 33 479 94 70.  

  
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami            

 ……………………………………………….. 

                                       Data i podpis 
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