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KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW
Proponuje się następującą treść klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy
ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, KRS: 0000169830, NIP: 5250000825, zwaną dalej „PCO S.A.” lub
„Administratorem”,

moich

danych

osobowych

w

celu

przeprowadzenia

postępowania

kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w PCO S.A.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

..................................................
(data i podpis)
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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków organu zarządzającego spółki PCO S.A. z siedzibą
w Warszawie (03-982) przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, KRS: 0000169830, NIP: 5250000825.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
I.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana
Nowaka – Jeziorańskiego 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169830, REGON: 010743638, NIP: 5250000825, kapitał zakładowy:
31.634.090,00 wpłacony w całości (zwana dalej także jako „PCO S.A.”).
II. Inspektor ochrony danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Zarząd PCO S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem PCO S.A. wskazanym w pkt. I lub pod adresem e-mail: iod@pcosa.com.pl.
III. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym będą
przetwarzane w celu:
a) wypełnienia

obowiązków

prawnych

ciążących

na

Administratorze

na

podstawie

powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy o zasadach zarządzania
mieniem państwowym, Ustawy Kodeks spółek handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. c) RODO;
b) w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której ma być Pani/Pan stroną oraz do jej wykonania –
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na umożliwieniu Radzie
Nadzorczej Administratora oceny i weryfikacji złożonych kandydatur;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na umożliwieniu PCO S.A. obrony praw przysługujących spółce.
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Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obejmuje
w szczególności zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych zawartych w zgłoszeniach kandydatów, ich
przeglądanie, organizowanie i wykorzystywanie w postępowaniu, w szczególności w celu sprawdzenia zgłoszeń
pod względem spełnienia wymogów formalnych, kwalifikacji do etapu rozmów kwalifikacyjnych, odbycia
rozmów kwalifikacyjnych,

tworzenia

rankingu/rankingów kandydatów

oraz

wyłonienia

najlepszych

kandydatów do pełnienia funkcji członków Zarządu, kontaktowania się z kandydatami oraz poinformowania o
wynikach postępowania, a także usuwanie i niszczenie danych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Ww. czynności przetwarzania danych będą wykonywać członkowie Rady Nadzorczej PCO S.A. oraz wyznaczeni
pracownicy PCO S.A. w zakresie ich obowiązków służbowych.
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do
sprawowania nadzoru nad działalnością PCO S.A., w tym Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. lub innym podmiotom
na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
I.

podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności
Administratora:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym podmioty
świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową;

II. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
b) podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
V. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane
do profilowania.
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka organu zarządzającego spółki PCO
S.A. z siedzibą w Warszawie (03 – 982) przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, KRS: 0000169830, NIP:
5250000825, będą przechowywane:
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a) w zakresie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, przez okres jego trwania, a po tym czasie przez
okres pełnienia kadencji w organie zarządzającym oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą PCO S.A., zawierające
dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie
zniszczone, jeżeli wysłana przesyłka rejestrowa wróci o nadawcy jako nieodebrana.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.

usunięcia danych osobowych;

5.

przenoszenia danych osobowych;

6.

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;

7.

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).

VIII.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, podanie danych osobowych jest wymagane w celu ich wykonania. W pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana
kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
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