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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: 

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych  z systemu monitoringu wizyjnego jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Różanej 1 / 2A. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub 
wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub 
listowanie na adres: ul. Różana 1 / 2A, 20 – 538 Lublin. 

Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego. 

Podstawa prawna przetwarzania danych  

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, w zakresie wskazanym w przepisach  prawa pracy, w procesie 
rekrutacji jest art. 6 ust. 1 litera b. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych podstawą przetwarzania będzie art. 6 
ust. 1 litera a, to jest zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie.  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna 
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz dostawcy usług IT. 

Okres przetwarzania danych osobowych  

Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacyjnego. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas Państwa dane 
przechowywane będą przez okres dalszych 9 miesięcy. 

Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku kiedy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w 
pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne. 

Przysługujące prawa 

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych 

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w LPGK Sp. z o.o. przysługuje 
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 


