Załącznik do Ogłoszenia
…………………………
(nazwisko i imię)

……………………..
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKS w Ostrowcu Św. S.A.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 40, zwaną również dalej Spółką, w celu realizacji
procesu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Ostrowcu Św. S.A.
2.Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.100)
zostałem (-łam) poinformowany (-na), że:
1) administratorem danych osobowych jest PKS w Ostrowcu Św. S.A., z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Żabia 40,
2) dane osobowe będą przetwarzane na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3) dane będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Ostrowcu Św. S.A.,
4) PKS w Ostrowcu Św. S.A. powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu:
iod.@pksostrowiec.pl
5) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego,
6) dane uczestników postępowania kwalifikacyjnego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności dane osobowe mogą być
udostępniane Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.
z 2016 poz. 2259),
7) PKS w Ostrowcu Św. S.A. przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania i przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia Prezesa Zarządu Spółki oraz w celach archiwalnych.
Dane uczestników postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów. Dokumenty osób, które nie zostały wybrane na stanowisko Prezesa Zarządu
zostaną zwrócone listem poleconym.
8) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
9) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie mojej
zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych
osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody. Złożenie żądania usunięcia
danych osobowych w czasie trwania postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe, lecz uniemożliwia
dalszy udział w postępowaniu,
10) PKS w Ostrowcu Św. S.A. oświadcza, że dane uczestników postępowania kwalifikacyjnego nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
11) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
……………………………………………….
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

