KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku, zwany dalej „ZGKiM”, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Milanówku (05822), przy ul. Spacerowej 4, tel. 22 755-81-89.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZGKiM można skontaktować się tel. +48 609 181 180
mail: iod@zgkim-milanowek.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji świadczeń
pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
 upoważnieni pracownicy ZGKiM w Milanówku,
 podmioty współpracujące z ZGKiM na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją
świadczeń pracowniczych – usługodawca hostingowy, firmy świadczące usługi IT, szkoleniowe,
kancelaria prawna.
 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy
prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku z zatrudnieniem przez okres 10 lat, licząc
od dnia zakończenia stosunku pracy przez pracownika, zgodnie z art. 125 a ust. 4a ustawy
o emeryturach i rentach.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem
podpisania umowy o pracę z ZGKiM w Milanówku. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości rozpoczęcia pracy.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też
poddawane procesowi profilowania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ZGKiM w Milanówku informacji związanych z realizacją świadczeń pracowniczych,
przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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