
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu w                                                    

Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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/W ( 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Dz. U. UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO 
informuję, że:  

Administratorem Pana(i) danych osobowych  jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. ul. Mikołaja  Kopernika 58,   37-700 Przemyśl, numer tel. 166783416,  e-mail: 
pgm@pgmprzemysl.pl 

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu wyznaczony został  
Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować pod  adresem  e-mail: 
iodo@pgmprzemysl.pl. oraz pod numerem telefonu 518 157 442 . 

Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, j 
ogólnego rozporządzenia  j/w o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury naboru, w celu wyłonienia kandydata do pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu. 

Podanie przez Pana(ą) danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 
przeprowadzeniem procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Przemyślu. 

Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni po zakończeniu procesu rekrutacji 
na  stanowisko  Prezesa Zarządu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu i po tym terminie zostaną zniszczone. 

Ma Pan(i) prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,  
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Ma Pan(i)  również  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan(i) , iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) 
dotyczących, narusza przepisy RODO.    

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  
profilowaniu 

 

Przemyśl, dnia ………………………….   …………………………………….. 

                                                                                                                          ( własnoręczny podpis kandydata) 

 

 


