
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

Ja, ................................................................. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ENEA Oświetlenie 
sp. z o.o., dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz informuję, że zapoznałem(-
am) się z treścią klauzuli informacyjnej (załącznik 1) 
 

 

 

............................................    ................................................... 
 (miejscowość, data)      (podpis) 

 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej 
wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może 
powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

 

 

Załącznik 1 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w ENEA Oświetlenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (skrót firmy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) z siedzibą w Szczecinie, 71-

080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). 

II. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo: 

eosw.iod@enea.pl 

III. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dokumentach 

aplikacyjnych) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną 

przetwarzania Pana/Pani osobowych jest: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 221 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, 

imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r., dalej: RODO); 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko w zakresie wykraczającym poza zakres 



danych wskazany w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 

1 lit a RODO); 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (np. ustalenie, 

dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO)). 

IV. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA – pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej ENEA znajduje się na stronie enea.pl: www.enea.pl/pl/grupaenea/ 

o-grupie/spolki-grupy-enea, 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub 

produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla 

Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, niszczenia 

dokumentów. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, 

zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa 

Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu 

Administratora. 

d) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

V. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu 

rekrutacji, a po jego zamknięciu, w terminie 14 dni, Pana/Pani dane osobowe zostaną trwale 

usunięte.  

VI. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  

e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO, 

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody. 

VII. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich 

żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eosw.iod@enea.pl. 

VIII. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

IX. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 


