
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu  
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko  

Prezesa Zarządu Spółki 
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki  

MESKO-ROL sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej  

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 przepisów Rozporządzenia 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych, przekazanych spółce MESKO-ROL sp. z o.o. 
z  siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu jest spółka MESKO-ROL sp. 
z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Mościckiego 51.  

2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki MESKO-ROL sp. z o.o. z siedzibą 

w  Skarżysku – Kamiennej. 

3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata 

wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 

wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków 

prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO. 

4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego 
zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty 
przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki 
MESKO-ROL sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej zawierające dane osobowe 
zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, 
względnie zniszczone jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako 
nieodebrana. 

5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

6. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie 
będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Spółka MESKO-ROL sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej  wyznaczyła jako 
osobę odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi, Panią Annę Depo – adres 
e-mail: A.Depo@mesko-rol.com.pl, tel. +48 795 491 775.  

 


