
   Oświadczenie proszę złożyć do Działu Personalnego  

 
 

 

        Jelenia Góra, dnia ………………………… 

 
…………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

                      (kandydata) 

 
Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PWiK „WODNIK”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

na aplikowane przez mnie stanowisko: ………………………………………………….. oraz do celu 
przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy. 

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO (rekrutacja) 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 s.1 RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowsk i 21, 

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  
jest Pani Bernadeta Juszczak. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email 
iod@wodnik.net.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych (podaniu, CV, liście 
motywacyjnym) przetwarzane będą w celu realizacji procesu aktualnej oraz przyszłych 
rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, zgodnie z art. 221 §1 Kodeksu Pracy na podstawie 
art. 6 ust 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu 
rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz dla celów przyszłych rekrutacji ogłoszonych  
do 6 m-cy. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 
RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 17 RODO)  

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane upoważnionym podmiotom świadczącym usługi 
na rzecz Administratora a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa) 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem 
Pracy spowoduje brak możliwości udziału w aktualnie prowadzonym  procesie rekrutacji  
i zawarcia stosownej umowy. 

9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                   (czytelny podpis kandydata) 

 
 


