
 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest  MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. 

Zgorzelecka 4.  

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Specjalistą ds. Ochrony Danych pod 

emailem: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl, pod numerem telefonu +48 604 904 004 lub pisemnie na adres 

naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

1.  w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata na wakujące stanowisko , na 

podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).  

2. w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

IV. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, 
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, 
chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do 

przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VI. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W 

przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji , 

dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy lub przez okres wskazany w zgodzie. 

VII. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: 

1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE 

2. instytucjom świadczącym usługi na rzecz administratora danych, np. usługi z zakresu Medycyny Pracy 

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w procesie rekrutacji nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie 

są profilowane. 

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej wycofaniem. 
 

 


