
Załącznik do uchwały 

 Rady Nadzorczej Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o. Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r.  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

Ja, ................................................................. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Spółkę Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie, dla celów 
postępowania kwalifikacyjnego oraz informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 
informacyjnej (załącznik 1) 
 

 

 

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

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna 

[zapisy klauzuli informacyjnej wymagają dostosowania przez spółkę jako administratora 

danych] 

 

Obowiązek informacyjny – ogólny: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Połaniec Serwis Sp. z  o.o.  z siedzibą w 
Zawada 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator) 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [eps.iod@enea.pl] 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na członka organu zarządczego na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).  

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału 
Pana/Pani w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom: ENEA S.A.  

Administrator nie będzie powierzał przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 
lub produktów działających na jego rzecz. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody, a w przypadku powołania na 
członka zarządu do czasu pełnienia funkcji oraz przez okres wymagany przepisami prawa. 



6. 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) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO – w granicach art. 21 RODO. 

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 

przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [e-mail IOD w Spółce] 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 


