
Imię i Nazwisko Kandydata: ……………………………………………………………………………….. 

Data: ……………………………………………………………………………………………………………..…… 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.  (dalej SSM Gliwice) 

Gliwice, ul. Bojkowska 35A. 

Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak 

wyżej lub poprzez email:  iod@ssm.silesia.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z 

Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6  

ust. 1, b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia ich 

zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji, zgodnie z Pani/Pana wolą. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia 
sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani 
profilowaniu. 

 

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym 

samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie (art. 6 ust. 1.a) RODO). 

 

□ *    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych 

dokumentach, przez SSM Gliwice w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. 

 

 □ *   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych 

dokumentach, przez SSM Gliwice także w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. 

 

 

………………………………………………………….. 
                        Podpis kandydata 

 

 *  Proszę zaznaczyć jeżeli się Pani/Pan zgadza. Nie zaznaczenie zgód uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. 

mailto:iod@ssm.silesia.pl

