
Oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Poniższa zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędna abyśmy mogli rozpatrzyć 
Państwa kandydaturę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez MZWIK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

 

....................................................................... 

Czytelny podpis kandydata do pracy 

 

Poniższa zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do przyszłych rekrutacji nie jest  
wymagana, jej wyrażenie pozwoli nam na wzięcie pod uwagę Państwa kandydatury w przyszłych 
rekrutacjach na podobne stanowiska pracy i przetwarzanie w tym celu Pani/Pana danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MZWIK Sp. z o.o. 

 

....................................................................... 

Czytelny podpis kandydata do pracy 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych i podpisanie 
oświadczenia: 

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Długa 21, zwany dalej MZWIK. 

Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także 
dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania 
tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda) 

Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych 
na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające MZWIK w zakresie usług oraz infrastruktury IT. 

Okres przechowywania. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od 
zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla 
celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Prawa z zakresu ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do 
przenoszenia swoich danych osobowych;  

 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w 
szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.  

Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: 
iod@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny administratora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu 
sp. z o.o., Ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ. 

 

.................................................................... 

Czytelny podpis kandydata do pracy 


