
      

………………………………………………… 
                     Imię i nazwisko 

 

………………………………………………… 
                     miejsce zamieszkania 

 

…………………………………………………      
   nr telefonu kontaktowego 
 

………………………………………………… 
                     adres e-mail 

 

Oświadczenie  

 

 W związku z udziałem w  postępowaniu kwalifikacyjnym na  Członka Zarządu Spółki 

Zakład  Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dla celów przedmiotowego postepowania 

kwalifikacyjnego.  

 

………….……………………………...……………………………………

           miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 

 

 

Klauzula informacyjna: 

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) - RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie postępowania kwalifikacyjnego jest Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Logistycznej 22. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie należy się kontaktować pisząc na adres e-mail: 

kmodrak@zuo.szczecin.pl. 

3. Dane zawarte w złożonych dokumentach będą przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego, którego celem jest wyłonienie kandydatów na Członka Zarządu, w oparciu o Pani/Pana zgodę na 

przetwarzanie danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi realizacje celu określonego w punkcie 3.  

5. Dane osobowe określone w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury postępowania 

kwalifikacyjnego, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres przetwarzania.  

6. Na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan: 

- prawo do dostępu do danych osobowych,  

- prawo do sprostowania danych osobowych, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie   

danych osobowych narusza przepisy RODO, 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

- prawo do usunięcia danych osobowych, po uprzednim wycofaniu zgody.  

7.   Wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  

wycofaniem. 

8.    Podane przez Panią/Pana  dane osobowe   mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Zapoznałem się z powyższymi klauzulami. 

 

………….……………………………...……………………………………

           miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 


