Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁĄBEDY” S.A.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO),
w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informujmy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne" BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się:
a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl;
b. pod adresem korespondencyjnym;
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl;
b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a. w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora
ds. Technicznych, zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów.
4. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. Sprostowania (poprawiania);
c. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d. Przenoszenia danych;
e. Sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze
przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku
prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
f. Do cofnięcia zgody;
Do otrzymania kopii danych uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć
opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO;
5. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do zakończenia
procesu postępowania oraz po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym przez okres
niezbędny do ochrony roszczeń w przypadku roszczeń sądowych oraz wymagany odrębnymi
przepisami (4 lata).

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa
UODO z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący
sposób:
a. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
b. Przez adres e-mail dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
c. Telefonicznie: (22) 531-03-00;
7. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości
udziału w procesach rekrutacyjnych.

