
Szanowni Państwo,  

 

Mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 922/ oraz z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że: 

   

1. MPGK Jasło Sp. z o.o. nie przyjmuje podań o pracę, CV, życiorysów, podań o staż  itp. 

poza okresami prowadzenia rekrutacji; aktualne rekrutacje zamieszczane są na stronie 

internetowej http://mpgk.jaslo.pl/........ prosimy o nie przysyłanie ww. dokumentów w 

wersji papierowej ani elektronicznej poza okresami prowadzonej rekrutacji; jednocześnie 

informujemy, że w razie wpływu wspominanych dokumentów poza okresem rekrutacji 

zostaną one zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 

2. W przypadku  składania dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na prowadzoną przez 

MPGK Jasło Sp. z o.o. rekrutację prosimy o:  

  

1) udostępnianie danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko; data 

urodzenia; adres poczty elektronicznej albo numer telefonu do kontaktu (jedno do 

wyboru); wykształcenie- o ile jest wymagane w treści ogłoszenia, udostępnianie 

innych danych osobowych np. wizerunku, adresu zamieszkania itp. nie jest wymagane 

i następuje dobrowolnie – w takiej sytuacji prosimy o dołączenie do dokumentów 

aplikacyjnych jednej z dwóch klauzul wskazanych w pkt. 2);  

2) zamieszczenie  w treści  składanych dokumentów jednej z dwóch klauzul 
dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy:  

a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle rekrutacji na stanowisku 

……………./należy wskazać zgodne z ogłoszeniem/. Jestem świadoma/y że moja 

zgoda może być odwołana w każdym czasie.”   

Informujemy, że w razie zamieszczenia klauzuli w brzmieniu wskazanym w lit.a) 

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle będzie przechowywać i przetwarzać dane osobowe 

wyłącznie na potrzeby konkretnej rekrutacji  i w przypadku nie wyłonienia 

kandydata do pracy, który złożył ww. oświadczenie, dokumenty aplikacyjne 

zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.  

 

lub, w klauzuli rozszerzonej:  

 

b) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle rekrutacji na stanowisku 

……………./należy wskazać zgodne z ogłoszeniem/  oraz na stanowiska podobne 

w przyszłych procesach rekrutacji. Jestem świadoma/y że moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie.”  

Informujemy, że w razie zamieszczenia klauzuli rozszerzonej, MPGK Sp. z o.o. w 

Jaśle będzie przechowywać i przetwarzać dane kandydata do pracy  przez okres do 

12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych, co umożliwi 

skontaktowanie się z kandydatem do pracy w razie kolejnej rekrutacji na podobne 

stanowisko.  

 



 

 

Ponadto, na podstawie art. 13 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), niniejszym 

informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w 

Jaśle, przy ul. P. Skargi 86A, 38-200 Jasło;  

2) przekazanie podań o pracę, CV, życiorysów, podań o staż  itp. oraz wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach jest dobrowolne 

a brak wyrażenia zgody, spowoduje że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana 

danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji;  

3) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda;  

4) Pani/Pana podanie o pracę, CV, życiorys, podanie o staż  itp. będzie przechowywane 

do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do jednego roku, od 

momentu wpłynięcia do nas ww. dokumentów (w zależności od zamieszczonej 

klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy); 

5) Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom realizującym na nasze 

zlecenie badania medycyny pracy;  

6) nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich;  

7) ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

8) w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana podania o pracę, CV, życiorysu, 

podania o staż  itp. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony 

danych osobowych;  

9) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

  

 Z poważaniem  

 Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Jaśle 

  

 


