Załącznik nr 2
do uchwały Nr 43/V/2020 Rady Nadzorczej
Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.
z siedzibą w Dęblinie
z dnia 07.09.2020 roku

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z siedzibą
w Dęblinie, ul. 15-go Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, moich danych osobowych w celu
rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów
Inżynieryjnych S.A.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

..................................................
(data i podpis)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z siedzibą
w Dęblinie, ul. 15-go Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, moich danych osobowych w celu
przyszłych rekrutacji w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Wojskowych
Zakładach Inżynieryjnych S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast
pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w Wojskowych Zakładach
Inżynieryjnych S.A.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

..................................................
(data i podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU - DYREKTORA NACZELNEGO
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW INŻYNIERYJNYCH S.A.
Na podstawie przepisów 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z siedzibą
w Dęblinie, ul. 15-go Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, NIP: 716-000-52-92, REGON:
000173261, tel.: +48 (81) 880 15 01, e mail: info@wzinz.pl, zwana dalej „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: j.szulga@wzinz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
Prezesa Zarządu i zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a w przypadku wyrażenia
dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych ma charakter zgody dobrowolnej,
a brak wyrażenia zgody spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji procesu rekrutacji.
4. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu
czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji
lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na
przetwarzanie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
postawie zgód przed ich wycofaniem.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w razie stwierdzenia naruszenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (niezgodność przetwarzania z RODO) do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
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