Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a 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, obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka pod firmą Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu z siedzibą przy
Pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000016744.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@bpk.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji
na stanowisko pracy, na które Pan/Pani aplikuje.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie
kandydatury w procesie rekrutacji.
7. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez
Administratora Danych do przetwarzania danych, odpowiedzialne za proces rekrutacji.
Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe Pana/Pani nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (zwanym dalej „rodo”).
10. Dane osobowe Pana/Pani będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

