
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. 
organizacyjnych i eksploatacji obiektów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w 
Bolesławcu sp. z o.o., zgodnie  z  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679)” 

        
       ………………………………………. 
                                                                                        data i podpis kandydata     

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego 3, 
reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 

2. Inspektor ochrony danych (kontakt: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 
Bolesławcu sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec, telefon 75 644 81 11, e-
mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;  
- art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
- art. 22 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres: 
- w przypadku osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia będzie możliwość odbioru 
osobistego dokumentów przez osoby zainteresowane przez okres 1 miesiąca od 
zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostaną zniszczone. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016r.   

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i  umownym, 
a zatem jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania.         

        
       ………………………………………. 
                                                                                        data i podpis kandydata                                                  


