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□ WYRAŻAM*        /      □   NIE WYRAŻAM *     

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej Spółka z o.o., zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności 

mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję i przyszłych rekrutacji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 
 

* przy właściwej odpowiedzi  zaznaczyć „X” w okienku 

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., przy 

ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk (zwana dalej Spo łką). W spo łce został powołany Inspektor Ochrony Danych, 

adres korespondencyjny: PGM Sp. z o.o. Tuwima 4, e-mail: iod@pgm.slupsk.pl. Dane osobowe 

gromadzone przy pomocy  dokumento w aplikacyjnych/CV przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach 

związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacji. W przypadku wyraz enia zgody na przetwarzanie 

danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w tych celach na podstawie 

art. 6 ust 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane przez kandydata związane z uczestnictwem w wybranym 

procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakon czenia procesu rekrutacyjnego na dane 

stanowisko. 

Kandydat posiada prawo dostępu do tres ci swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem 

przetwarzania. 

Kandydat ma ro wniez  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iz  przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie 

wskazanym w dokumentach aplikacyjnych/CV jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w 

procesie rekrutacyjnym. Wyraz enie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia 

w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne. 

 

 

…............................................................ 

data, podpis 

 

 


