
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w MPK Sp. z o.o. w 

Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 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 (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej RODO) 

informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji 

(dokumenty rekrutacyjne opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych) jest 

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz  

tel.  18 473-68-00, jako pracodawca. 

 

2) W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu pod adresem e-mail: 

iod@mpk.nowysacz.pl lub telefonicznie, pod nr: 18 473-68-16 

 

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 

 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.  

 

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 

do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na 

wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane 

będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

6) Mają Państwo prawo do:  

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
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 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

 prawo do usunięcia danych osobowych;  

  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

 

7) Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 

Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. W tym celu należy skontaktować się mailowo z IOD 

iod@mpk.nowysacz.pl 

 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.  

 

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne nieopatrzone wymaganymi przez 

prawo klauzulami dot. przetwarzania danych osobowych nie będą rozpatrywane i będą 

automatycznie usuwane  

Na dokumentach rekrutacyjnych należy umieścić jedną z klauzul dotyczących przetwarzania 

osobowych: 

 ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPK Sp. z o.o. W Nowym Sączu moich 

danych osobowych zawartych w CV na potrzeby trwającego w dniu składania CV 

procesu rekrutacji na stanowisko (tu należy podać nazwę stanowiska)” –  jeżeli 

chcesz wziąć udział tylko w rekrutacji, o której mowa w danym ogłoszeniu.  

lub 

 ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu  moich 

danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów 

rekrutacyjnych” – jeżeli chcesz byśmy przechowywali Twoje CV w naszej bazie 

przez okres 12 miesięcy; 
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