
Załącznik nr 3  

do Uchwały nr 10/2021 Rady Nadzorczej  

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki   

PIB Rudawa sp. z o.o.   

z dnia  09 sierpnia 2021 roku 

 

                 …………… (miejscowość), ……………… 2021r. 

 

 …………………………………….. 
          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

KLAUZULA RODO ORAZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. 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), 
informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki 
PIB Rudawa sp. z o.o., z siedzibą w Rudawie, zwana dalej: Administratorem).  

2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się listownie na 
adres korespondencyjny Spółki. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną 
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w postępowaniu 
kwalifikacyjnym (konkursowym) na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu 
Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. Przetwarzanie będzie obejmować: 
a) dokumentowanie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na każdym jego etapie, w tym 
sporządzenie list kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu po każdym etapie postępowania 
kwalifikacyjnego; b) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb 
monitorowania przestrzegania prawa w zakresie wyboru Prezesa Zarządu, kontroli oraz 
sprawozdawczości.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora oraz członkom 
organów Administratora, tj. Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nadzorczej. Nadto, 
Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa.  



6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po zakończeniu realizacji tych celów przechowywane będą w celu 
obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych.   

8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym 
aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00,  
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.   

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

 

OŚWIADCZENIE   

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie i wykorzystanie 
moich danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. z siedzibą Rudawie, do 
czasu zakończenia tego postępowania, zawartych w przesłanej przeze mnie dokumentacji 
konkursowej - przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. jako 
Administratora danych osobowych, w celu postępowania kwalifikacyjnego, w tym 
udokumentowania jego przebiegu i sporządzenia listy kandydatów na każdym etapie 
postępowania oraz prowadzenia kontroli przestrzegania prawa, kontroli i sprawozdawczości.    

2. Zapoznałam(-em)/nie zapoznałam(-em) się (niepotrzebne skreślić) z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym o przysługujących mi uprawnieniach.  

  

  

………………..……………………………   

                                      czytelny podpis i data        

 

 

 

 

 


