
Klauzula informacyjna  dla osób ubiegających się o pracę 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pracodawca Miejski Zakład 

Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole. 

2. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacje dotyczące danych osobowych u Inspektora 

ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@mzkopole.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), 

w  celu: 

 przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy 

wynikającego z art. 221 kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, imion 

rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, 

wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, 

 przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych w CV, formularzu, 

liście motywacyjnym i innych dokumentach, 

 realizacji uzasadnionego interesu MZK Sp. z o. o., jakim jest ustalenie lub 

dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami. 

4. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt 3 

należą do kategorii tzw. danych zwykłych.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 podmioty, którym zostanie zlecone serwisowanie systemów informatycznych, 

 podmioty, którym zostanie zlecona konsultacja psychologiczna kandydatów, 

 operator pocztowy, któremu zlecone zostanie doręczenie korespondencji. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz w zakresie realizacji uzasadnionego interesu 

administratora przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
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 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych. 

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

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.  

11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

procesu rekrutacji.  


