
Obowiązek informacyjny 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 

Zgodnie 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 zwane RODO), informujemy, iż: 

Administrator Danych osobowych  
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Montażowe Kotłomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach 
Śląskich 41-103,  ul. Łącząca 1  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowice Wschód 
pod numerem KRS 0000055842, NIP: 643 000 07 09   REGON; 271010280 (dalej Administrator); 
 

Dane Inspektora Ochrony Danych  
 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: 
Przedsiębiorstwo Montażowe Kotłomontaż Sp. z o.o., ul. Łącząca 1, 41-103 Siemianowice Śląskie  lub adresem  e-mail: odo@kotlomontaz.pl  
tel: 32 3586309 
 

Cel przetwarzania danych 
Podstawa prawna 

przetwarzania danych 
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą aplikującą  na stanowisko pracy u Administratora, to Pana/Pani dane osobowe będą 
przetwarzane w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikuje lub 
przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie  w określonym w zgodzie celu  
 

Przetwarzanie Pana/pani danych jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani CV i/lub wniosek o pracę 
przed zawarciem umowy 
 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
 
Art.6 ust. 1 lit. b) RODO 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : 
- podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych 
- organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego  w związku z prowadzonym postępowaniem, 
- podmioty współpracujące z  Administratorem w  zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług   
 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe? 
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą aplikującą  na stanowisko pracy u Administratora, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane  do czasu 
zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody  i tylko w 
zakresie w jakim udzielono zgody.   
 

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 
 

ma Pan/Pani prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania danych osobowych, 

• w przypadkach określonych w art. 17 RODO, a w szczególności gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, do usunięcia 

danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych przez przepisy RODO. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,  

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym 

interesie Administratora). 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą aplikującą na stanowisko pracy u Administratora, to  nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje 
niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych (np. wizerunek) jest dobrowolne. 
 

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i czy będą profilowane? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych w przypadku skorzystania przez Pana/Panią  z formularza 
kontaktowego na naszej stronie internetowej kotlomontaz.pl lub wysłania CV na nasz adres mailowy . 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

Czy dane są przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy ? 
 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; 
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