
Klauzula rekrutacyjna 

W zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia na stanowisko 

………………………………….. i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami 

aplikacyjnymi informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.,    

z siedzibą przy ulicy Komunalnej 2, 64-300 Nowy Tomyśl. Pani /Pana dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacyjnym dotyczącym oferty pracy z dnia…………….......... 

ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania (poprawiania). Podanie przez 

Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w art. 22 Kodeksu pracy 

(imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, 

etc.) jest dobrowolne. 

Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 

616 668 126 w godzinach pracy Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.  lub za pomocą poczty elektronicznej – adres:  

inspektor.rodo@puzgm.pl 

Dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata, z którym Prezes Zarządu  zawrze umowę o 

pracę zostaną dołączone do jego akt osobowych, a pozostałych kandydatów będą trwale 

zniszczone po upływie okresu 3 miesięcy od chwili zakończenia procesu rekrutacji na dane 

stanowisko pracy. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające 

poza ich podstawowy, wymagany zakres, prosimy o zamieszczanie w swoich dokumentach 

aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „a" i/lub art. 9 ust. 2 

lit. „a"* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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". 

 
* - niepotrzebne skreślić 

Uwaga - art. 9 RODO dotyczy danych należących do tzw. szczególnej kategorii, tj. danych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej. 

 


