
 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Zakład Doświadczalny 

BISKUPIEC Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa 

Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o: 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej 

„RODO”), przekazanych Zakładowi Doświadczalnemu BISKUPIEC Sp. z o.o. przez Kandydata na 

potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 

Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o jest Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o.  

z siedzibą: 11-300 Biskupiec, ul. Czynu Społecznego 8. 

 

2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o Zakład 

Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o. z siedzibą: 11-300 Biskupiec 

ul. Czynu Społecznego 8. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych  

w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest a) wyrażona przez 

kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b) konieczność 

podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) 

realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej 

Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, Przemysłowy Instytut 

Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. - jako wspólnik Spółki Zakład Doświadczalny BISKUPIEC  

Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych 

oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

 

5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu  

w stosunku do Kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Zakład 

Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o  zostaną usunięte lub odesłane listem poleconym na adres 

wskazany przez Kandydata, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich 

dalszego przechowywania. 

 

6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować 

się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej: rodo@zdbc.com.pl lub na 

adres biura Administratora zdbc@zdbc.com.pl. 

 

7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 

z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

 

8. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

 

10. Dane osobowe Kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 
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