
Informacja dla osób składających dokumenty aplikacyjne  
poza naborem ogłoszonym na stanowiska pomocnicze i obsługi 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z siedzibą  
w Warszawie, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować 
w następujący sposób: 
listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa,  
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl, 
telefonicznie: 22- 397-39-05. 

W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który 
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem możecie się 
Państwo kontaktować pod adresem pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa,  
email iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel. 22- 397-39-20. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej:
RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na
administratorze w zakresie danych wskazanych w:

a. art. 221 Kodeksu pracy,
b. art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c. oraz w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich da-

nych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w przypadku gdy złożona
w procesie przyszłego naboru dokumentacja zawiera inne dane niż wskazane w art. 221 Kodeksu
pracy oraz w art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) art. 10 RODO w zakresie danych wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych tj. korzystania z pełni praw publicznych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z procesem przy-
szłego naboru w tym w szczególności do oceny kwalifikacji do pracy na danym stanowisku, wyboru 
właściwej osoby do pracy oraz archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem 
podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych kandydatów niewybranych do zatrudnienia 
będą niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ich złożenia. Dane osobowe zawarte w dokumentacji 
wytwarzanej w trakcie naboru będą przetwarzane do czasu określonego w Jednolitym rzeczowym 
wykazie akt obowiązującym w Zakładzie (dostępny na stronie internetowej Zakładu Remontów i Kon-
serwacji Dróg). 

Przysługują Państwu następujące prawa: 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych,  
żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, 
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usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych 
osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody. 

Możecie Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  
co do danych osobowych, które były przetwarzane na podstawie zgody. Zgodę możecie Państwo  
wycofać w formie oświadczenia przesłanego na adres Administratora lub za pośrednictwem maila  
kancelaria@zrikd.waw.pl. 

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ustawy  
z 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie  
jest dobrowolne. Niepodanie obligatoryjnych danych osobowych skutkuje odrzuceniem dokumentów 
aplikacyjnych na pierwszym etapie naboru. 

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające 
klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji czynności zwią-
zanych z procesem przyszłego naboru o treści:
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Warszawa, dnia ……………………………..….. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z siedzibą 
przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w złożonej 
ofercie pracy w celu realizacji czynności związanych z procesem przyszłego naboru. 

 
Powyższa zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w formie pisemnego oświadczenia 
złożonego Administratorowi. 

……………………………………….………………………  

czytelny podpis własnoręczny 


