Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Dotyczy kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016.) informuję, że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z
o.o. w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000055780, NIP 612-000-45-06. Możesz się z Nami
kontaktować poprzez numer telefonu 75 732 8160 lub adres email:
sekretariat@mzk.boleslawiec.pl.
2) możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod 75 732 8163
bądź adresem e-mail: inspektor@mzk.boleslawiec.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa a pozostały
zakres jest dobrowolny.
5) Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych
osobowych.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych
8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres tej i przyszłych
rekrutacji.
9) Masz prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym
momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym.
11) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
tym profilowaniu.

