
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj , i : 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:  

Spó ka Restrukturyzacji Kopal  S.A. w Bytomiu 

ul. Strzelców Bytomskich 207 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spó ce Restrukturyzacji Kopal  S.A. w Bytomiu : 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Gabriel wi tek 

iod@srk.com.pl 

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s  w celu realizacji zada  zwi zanych z procesem rekrutacji 

pracownika, rozpatrzenia kandydatury na praktyk  lub sta  w naszej Spó ce, na podstawie  art. 6 ust 1 

lit. a) RODO (UE): 

 Zgody wyra onej dobrowolnie przez osob , której dane dotycz , na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub wi kszej liczbie okre lonych celów.  

 

 Odbiorc  Pani/Pana danych osobowych mog  by : 

 Firmy wiadcz ce us ugi teleinformatyczne. 

 

 Pani/Pana dane osobowe b  przetwarzane odpowiednio do formu y zgody.  

 Jeden miesi c po zako czeniu procesu rekrutacji w przypadku zgody na konkretny proces rekrutacji.  

 Do czasu wycofania zgody, w przypadku zgody dotycz cej kolejnych rekrutacji.  

 Planowany termin zako czenie przetwarzania danych osobowych mo e zosta  wyd ony o czas obs ugi 

roszcze  pomi dzy stronami.  

 Posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wp ywu na zgodno  

z prawem przetwarzania (je eli przetwarzanie odbywa si  na podstawie zgody), które wykonywano na 

podstawie zgody przed jej cofni ciem. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do w ciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych gdy uzna Pani/Pan, i  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza 

przepisy ogólnego Rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury do 

pracy, praktyki lub sta u. 


