
Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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 (RODO), informujemy że przetwarzamy Państwa dane osobowe
podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji (proces rekrutacji).: 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w
Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132.

Inspektor ochrony danych

W PEC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt pod adresem: daneosobowe@pec-
belchatow.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w 
tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie. Wyrażenie zgody przejawia się poprzez działanie polegające na przesłanie życiorysu (CV).
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 
maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

• podmioty świadczącym usługi pocztowe (tj. poczta i kurierzy);

• podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
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