Polityka Ochrony Danych Osobowych – Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. ZOO
NA STANOWISKO…………………………………………
1.

Imię (imiona) i nazwisko

2.

Data urodzenia

3.

Miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji)
Numer telefonu – do kontaktu
Wykształcenie
(zawód, specjalność, stopień,
tytuł zawodowy-naukowy)
Wykształcenie uzupełniające
(kursy, studia podyplomowe,
data ukończenia lub rozpoczęcia
nauki w przypadku jej trwania)

4.

5.

6.

Przebieg dotychczasowego
zatrudnienia:
(należy wskazać okresy
zatrudnienia u kolejnych
pracodawców oraz zajmowane
stanowisko pracy)

Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1 – 3 są zgodne z dowodem osobistym seria _______ nr ___________
wydanym przez _____________________ dnia ___________ albo innym dowodem tożsamości, tj.
_____________________, numer ___________, wydanym przez _____________________

Miejscowość i data

Podpis osoby składającej
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KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem podanych danych jest Spółka Wodociągi Kościańskie sp. zoo (dalej: My). Kontakt z nami
możliwy jest pod mailem biuro@wodociagi-koscian.pl.
2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl
lub Szymon Ślusarek Wodociągi Kościańskie sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan, z dopiskiem
„Dane osobowe.
3. Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu
zatrudnienia, w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków
w obszarze dokumentacji prawa pracy.
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:
a) Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy
 w zakresie, w jakim podane przez Ciebie dane odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa
pracy – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w wykonaniu czynności dążących do
zawarcia umowy o pracę;
 w zakresie pozostałych danych - na podstawie Twojej zgody, która została wyrażona poprzez
zgłoszenie się w procesie rekrutacji, przesłanie swojego CV, wypełnienie kwestionariusza;
b) Twoje dane osobowe podane w związku z zatrudnieniem przetwarzamy w celu realizacji umowy o
pracę;
c) w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opracowywania
i prowadzenia dokumentacji pracowniczej – te procesy realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek
wynikający z przepisów prawa;
d) Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne oraz wizerunek przetwarzamy w celu
informowania klientów o kadrze zatrudnianej w Spółce oraz osobach odpowiedzialnych za
poszczególne zajęcia, a to z powołaniem na klauzulę realizacji interesu publicznego przez Spółkę;
e) Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa, z powołaniem na klauzulę interesu publicznego realizowanego przez
Spółkę.
5. W ramach naszej placówki wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na
terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Korzystamy przy tym wyłącznie z rozwiązań tych
podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu, w ramach którego
poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te
określone przez prawo unijne.
6. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, a w razie podjęcia współpracy, również przez
cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 50 lat od daty ustania zatrudnienia dla pracowników
zatrudnionych przed styczniem 2019 roku oraz 10 lat dla pozostałych pracowników (tak długi okres
przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).
7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje
dane związane z zatrudnieniem udostępniamy:
a. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP
b. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
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c. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
d. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas
w bieżącej działalności,
e. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
f. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
g. w przypadku monitoringu – agencji ochrony,
h. Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy
publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym
w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.
8. Masz prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do poprawiania danych, do ograniczenia
przetwarzania danych, do żądania usunięcia danych, do przenoszenia danych do innego administratora
danych.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.
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