
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – zawartych w 

przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem 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), w celu 

przeprowadzenia przez ZWiK Warta postępowania rekrutacyjnego do pracy na stanowisko 

Inspektor Ochrony Danych.  

 

 

…………………………………………….. 

data, podpis 

 

Zostałem poinformowany/Zostałam poinformowana, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Warcie spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta (adres e-mail: 

zwikwarta@zwikwarta.pl), dalej jako ZWiK Warta,  
 

2. ZWiK Warta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę 

skontaktować się w sprawach ochrony moich danych osobowych i realizacji moich 

praw na następujący adres e-mail: iodo@zwikwarta.pl lub pisemnie na adres siedziby 

ZWiK Warta wskazany w punkcie 1.  
 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych   w związku z art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie, w jakim 

udostępniam dane nie wymienione w art. 221 Kodeksu pracy, w celu 

przeprowadzenia przez ZWiK Warta postępowania rekrutacyjnego do pracy na 

stanowisko Inspektora Ochrony Danych, w którym to postępowaniu biorę udział, 
 

4. Moje dane osobowe mogą być powierzone przez ZWiK Warta podmiotom trzecim 

świadczącym usługi na rzecz ZWiK Warta, np. w związku z obsługą systemów 

informatycznych, 
 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, 
 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Warta przez czas trwania 

postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy wskazane w punkcie 3, 
 

7. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, 
 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

moich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej przeze mnie zgody do 

momentu jej cofnięcia,  
 



9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy, 
 

10. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia przeze mnie 

udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko, wskazane w punkcie 3, 

przeprowadzanym przez ZWiK Warta lub inne zgodnie z kwalifikacjami, 
 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani 

też profilowaniu.  

 

…………………………………………….. 

data, podpis 

 

 


