
Załącznik nr 2 do ogłoszenia  

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na 

Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (Spółka ZOD 

FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu jako Administrator). 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), mając 

na uwadze bezpieczeństwo procesu przetwarzania Pana/Pani danych oraz obowiązki 

wynikające z RODO, przedstawiamy Panu/Pani następującą informację:  

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ZOD FREGATA sp. z o.o. 

z siedzibą w Świnoujściu KRS 0000896149 (dalej: Administrator). 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iodo@zodfregata.swinoujscie.pl. 

III.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia z Pana/Pani 

udziałem i rozstrzygnięcia oraz udokumentowania prawidłowego i zgodnego z prawem 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZOD 

FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń́ pomiędzy Panem/Panią̨ a Administratorem (cele wynikające z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wzięcia przez Pana/Panią̨ udziału 

w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. 

z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, jest ono dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi 

dopuszczenie Pana/Pani do tego postępowania z uwagi na brak możliwości realizacji celu 

przetwarzania danych osobowych, tj. przeprowadzenia z Pana/Pani udziałem i rozstrzygnięcia 

oraz udokumentowania prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą 

w Świnoujściu. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażenie zgody jest warunkiem 

wzięcia przez Pana/Panią̨ udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa 

Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, jest ono dobrowolne, lecz 

niewyrażenie zgody uniemożliwi dopuszczenie Pana/Pani do tego postępowania.  

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać́ powierzone przez Administratora 

dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom 

świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe.  

Poza tym Pana/Pani dane osobowe mogą̨ być́ ujawnione innym podmiotom w przypadku 

istnienia do tego podstaw, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

prawne, jak również̇ innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO 

(poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  



Pana/Pani dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów 

określonych powyżej. Administrator może przechowywać́ dane osobowe przez dłuższy okres 

niż̇ wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych 

określona w art. 6 ust. 1 RODO.  

Posiada Pan/Pani prawo żądania:  

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

– w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem;  

• prawo dostępu do danych osobowych; 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych; 

• prawo żądania usunięcia danych osobowych; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 

sytuację – w zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pana/Pani dane podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora 

danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; ma Pan/Pani prawo przesłać 

te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane 

do innego administratora, co uczyni wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest 

technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani 

tylko odnośnie tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy lub 

zgody; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać́ się̨ poprzez wskazanie swoich żądań 

oraz przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: 

iodo@zodfregata.swinoujscie.pl. 

Z Administratorem może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście, 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zodfregata.swinoujscie.pl, 

• telefonicznie: 91 44 36 701. 

 

Potwierdzam zapoznanie się̨ z powyższą informacją.  

__________________________________ 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą 

w Świnoujściu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1781 

 

__________________________________ 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 


