Klauzula zgody do umieszczenia w CV skierowana do osób, które ubiegają się o
zatrudnienie na podstawie umowy pracę
,, Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie
aniżeli wynika to z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy to prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych
dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proponujemy stosowanie następującej klauzuli Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli jest to wymagane
na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowany/poinformowana,
że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane do osób, które ubiegają się o
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania 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, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się
z poniższymi informacjami
Nota Prawna:
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą
(czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich
wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ustronie 2a, 87 - 300 Brodnica (dalej zwana MPWIK), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, NIP: 8741477225. Pani/Pana dane

osobowe będą przetwarzane przez MPWIK wyłącznie w celu rekrutacji. W przypadku podania danych w zakresie
szerszym aniżeli wynikający z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy prosimy o
zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. W wypadku
udzielenia ww. zgody podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit a)
RODO. Dodatkowo przetwarzanie Pani/Pana danych w procesie rekrutacji będzie się odbywać na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także na
podstawie art. 22(1) kodeksu pracy w zw. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w
wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania
powyżej określonych celów, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w
wypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu
rekrutacji MPWIK niezwłocznie usunie wszystkie nadesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych lub przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszelkiej
udzielonej MPWIK zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z
przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom
opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Jeśli chciałaby/chciałby
Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez
siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o
kierowanie korespondencji pod adres siedziby MPWIK. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, MPWIK
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec
wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Jeśli
wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWIK proszę o
kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres iod@mpwik.pl

Klauzula zgody do umieszczenia w CV skierowana do osób, które ubiegają się o
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
,, Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie
aniżeli imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres korespondencji), doświadczenie zawodowe, prosimy o zamieszczenie
w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proponujemy stosowanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie jestem
poinformowany/poinformowana, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane do osób, które ubiegają się o
zatrudnienie na podstawie umowy o zlecenie

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej jako
RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami
Nota Prawna: Zgodnie z art. 13 RODO Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator
danych), tj., również od Państwa zobowiązana jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych wymienionych w tym
przepisie informacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ustronie 2a, 87 - 300 Brodnica (dalej zwana MPWIK), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, NIP: 8741477225
2) Źródło danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, gdyż zostały one nam przekazane:
a) przez Panią/Pana jako osobę wykonującą zlecenie na rzecz MPWIK.
3) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych:
a) imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL, nr i seria
dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego
b) wizerunek przedstawiony na identyfikatorze służbowym,
c) wizerunek na materiałach promocyjnych i stronach www.,
d) wizerunek przetwarzany na monitoringu
4) Kontakt z administratorem danych osobowych W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, MPWIK zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas
poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Jeśli wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWIK proszę o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z
dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres iod@mpwik.pl
5) Cele i podstawa przetwarzania:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) związanym z realizacją umowy zlecenia, w tym potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) Naliczenia wynagrodzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 74 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926, ze zm.) oraz aktów wykonawczych),
c) skierowania na badania lekarskie oraz weryfikacji posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 304 §1 Kodeksu pracy).
d) prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z art. 304 §1 Kodeksu pracy).
e) zapewnienia kontroli nad osobami przebywającymi na terenie MPWIK poprzez weryfikację danych zawartych na

f)
g)
h)
i)
j)
k)

identyfikatorze oraz w celach kontaktowych (podstawa prawna:) art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f )
przedstawienia Pani/Pana wizerunku na materiałach reklamowych MPWIK oraz zdjęciach z eventów służbowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1a) RODO).
zapewnienia bezpieczeństwa zleceniobiorców oraz ochrony mienia MPWIK poprzez stosowanie monitoringu
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania
udostępnionych zleceniobiorcy narzędzi pracy, zleceniodawca prowadzi kontrolę służbowej poczty elektronicznej
zleceniobiorcy, tj, monitoring poczty elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania
udostępnionych zleceniobiorcy narzędzi pracy, zleceniodawca prowadzi monitoring odwiedzanych przez
zleceniobiorcę
stron Internetowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

6) Odbiorcy danych: Niektóre Państwa danych osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionych na
podstawie przepisów praw, tj. w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, a także podmiotom świadczącym
usługi doradcze i audytorskie, kancelariom prawnym, podatkowym, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi płacowe,
innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez te podmioty wsparcia bieżącej działalności Administratora, dostawcom
i serwisantom oprogramowania, bankom, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. Każdorazowo zapewnimy,
ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Państwa
dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Korzystając z usług w/w podmiotów którym
dane możemy ujawnić, zawsze zobowiążemy te podmioty do zachowania bezpieczeństwa Państwa danych oraz ich
poufności i nieudostępniania innym nieuprawnionym podmiotom, zaś podmioty te będą przestrzegać naszych standardów
bezpieczeństwa dając należyte gwarancje wypełniania wymogów RODO.
7) Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MPWIK stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Z kolei wszystkie
dokumenty dotyczące rozliczenia umowy zlecenia są przechowywane, co do zasady przez okres 5 lat. Dodatkowo należy
wskazać, że przetwarzanie Pani/Pana danych zawartych w dokumentach potwierdzających liczbę godzin wykonania
zlecenie będzie się odbywać przez okres 3 lat od dnia, kiedy wynagrodzenie stało się wymagalne. Monitoring obrazu
MPWIK przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3
miesięcy od dnia nagrania.
8) Pouczenie o prawach: Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych
sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie Pana/Pani
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
9) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO.
10) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11) Cofnięcie zgody: Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszelkiej udzielonej MPWIK zgody na przetwarzanie
danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
12) Automaty decyzyjne: Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

