
Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko Administratora Budynków w
Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), przedstawiamy Państwu pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa 
danych osobowych w naszych rekrutacjach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Kołobrzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu  ul. 
Artyleryjska 3 tel. 094 35 474 71, adres e-mail: biuro@ktbs.pl. Inspektorem ochrony danych jest 
Pani Anna Gaszczyk. Z inspektorem ochrony danych kontaktować można się pod nr tel. 094 35 474
71 wew. 202 lub w siedzibie Spółki przy ul. Artyleryjskiej 3, pokój 202.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu związanym z nawiązaniem stosunku pracy.
3. Państwa dane osobowe umieszczone w dostarczonym liście motywacyjnym, kwestionariuszu 
osobowym/CV takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji oraz 
informacje o wykształceniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy lub numer
telefonu kontaktowego odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora danych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 
przez 6 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
7. Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez 
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
8. W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie.
9. Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.

Zapoznałem się z treścią powyższej informacji odnośnie przetwarzania moich danych osobowych i 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach 
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów 
rekrutacyjnych.

........................................................…
(Data i czytelny podpis)
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