
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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)  
(dalej jako „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice  
(dalej również jako: „PWiK” lub „Administrator”), e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl  
tel. 32 232 25 12.  
 
2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres-mail: iod@pwik.gliwice.pl   
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie 
rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach 
rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda). 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać, niezależnie od wyrażonej 
zgody, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na dochodzeniu oraz obronie roszczeń Administratora).  
 
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw 
trzecich/organizacji międzynarodowych.  
 
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia 
roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach rekrutacji, tj. 6 lat  
od momentu zakończenia procesu rekrutacji .  
W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych 
procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez 
okres 1 roku od daty złożenia dokumentów.  
 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału 
procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych 
procesach rekrutacyjnych .  
Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury. 
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