Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w związku z prowadzeniem postępowania
kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006791, sąd rejestru: Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 5540310422, nr REGON:
091129384, kapitał zakładowy: 15.293.980,00 zł. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PGZ spółka akcyjna.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może się
Pani/Pan
skontaktować
z
administratorem,
wysyłając
mu
wiadomość
na
adres:
ochronadanych@nitrochem.com.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu
Spółki "NITRO-CHEM" S.A. zgodnie z art. 26 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest:
1) przepis art. 6 ust. 1 lit b) 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: Rozporządzenie), wskazujący na możliwość przetwarzania danych osobowych
w celu zawarcia lub wykonania umowy – w zakresie danych, które zostały wskazane w treści
przepisu art. 221 § 1 Kodeksu pracy,
2) przepis art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – wskazujący na możliwość przetwarzania danych
w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę - w zakresie pozostałych danych
podanych przez kandydata, takich jak zainteresowania, zdjęcie czy też dodatkowe informacje.
Podanie tych danych jest dobrowolne.
3) Przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów
Administratora.
W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, dane osobowe kandydata będą przetwarzane
w celu umieszczenia ich w bazie kandydatów na członków organu zarządzającego "NITRO-CHEM" S.A.
zgodnie z art. 26 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 6 ust. 1 lit. a i c RODO tj. zgoda
oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
a) w zakresie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, przez okres jego trwania, a po tym
czasie przez okres pełnienia kadencji w organie zarządzającym oraz przez okres wymagany
przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami;

b) w zakresie umieszczenia Pani/Pana danych w bazie kandydatów na członków organu
zarządzającego spółki "NITRO-CHEM" S.A. do czasu wycofania Pani/Pana zgody;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
przenoszenia danych.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu
czynności Administratora:
✓ dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
✓ podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe,
organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
✓ podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
c) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
✓ podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
✓ innym spółkom grupy kapitałowej PGZ w ramach jej działalności.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie
będą wykorzystywane do profilowania.
Podanie danych dla celów umieszczenia ich w bazie kandydatów do organu zarządzającego "NITRO-CHEM"
S.A. jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości rozważenia Pani/Pana
kandydatury.
____________________________
(Data i czytelny podpis)

