
Załącznik nr 2 do ogłoszenia Rady Nadzorczej JSW Logistics Sp. z o.o.  

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 

Na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu JSW 

Logistics Sp. z o.o. w Katowicach dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie  

z następującymi warunkami: 

1. administratorem danych osobowych jest JSW Logistics Sp. z o.o. w Katowicach; 

2. dane kontaktowe do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: skolodziej@jswlogistics.pl 

3. na potrzeby przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego JSW Logistics Sp. z o.o. 

przetwarzać będzie następujące dane osobowe kandydata: 

- imię i nazwisko; 

- data urodzenia; 

- numer PESEL, 

- adres e-mail; 

- adres zamieszkania; 

- telefon kontaktowy; 

- informacje o przebiegu edukacji; 

- informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 

- informacje o doświadczeniu zawodowym;  

4. dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego JSW Logistics Sp. z o.o. na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO*, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie 

usprawiedliwionych interesów Administratora.  

5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom 

trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

6. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;  

7. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia 

podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa; 

8. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być 

wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy 

kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji; 

9. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych      

w każdym czasie; 

10. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy 

kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji; 

11. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 

co najmniej 5 (pięciu) lat po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie 

aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 20 

(dwudziestu) lat, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

 

* RODO - Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  



……………………………………………… 

miejscowość, data  

…………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………… 

(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

…………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………………… 

Nr telefonu / adres e-mail 

 

OŚWIADCZENIE 

kandydata na Członka Zarządu 

JSW Logistics Sp. z o.o. w Katowicach  

 

Ja niżej podpisany / podpisana*, będąc świadomym / świadoma* istotności poniższego oświadczenia,  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, tj.: 

- imię i nazwisko; 

- data urodzenia; 

- numer PESEL, 

- adres e-mail; 

- adres zamieszkania; 

- telefon kontaktowy; 

- informacje o przebiegu edukacji; 

- informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 

- informacje o doświadczeniu zawodowym;  

w celach prowadzenia przez JSW Logistics sp. z o.o. w Katowicach postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko Członka Zarządu. 

 

Data złożenia oświadczenia…………………………….. 

 

Podpis ……………………………………………………………. 

 


