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Załącznik nr 3  
do uchwały Nr50/XI/2021 Rady Nadzorczej  

Stomil-Poznań S.A.  
z dnia 06.12.2021 roku 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych: 

Stomil - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18 oraz Polska 

Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 4 a, 00-497 Warszawa, 

jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

II. Cele i podstawy przetwarzania: 

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana 

dane w celu postępowanie kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu oraz Członka zarządu zgodnie z art. 

22
1
 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a, c i f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). tj. zgoda, wypełnianie obowiązków ciążących 

na administratorze oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora danych. 

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody (wzór zgody w załączeniu), Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w Stomil - Poznań S.A. 

zgodnie z art. 22
1
 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda oraz realizacja prawnie 

usprawiedliwionych interesów Administratora danych. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

III. Profilowanie: 

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

nie będą wykorzystywane do profilowania. 

IV. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu 

przetwarzania tj. postępowania kwalifikacyjnego lub cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

V. Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe dane nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
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a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e. prawo do przenoszenia danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: 

Podanie Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny. Zaniechanie ich podania, związane będzie z 

brakiem możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu oraz Członka zarządu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 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), dalej „RODO” oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stomil-Poznań S.A.. z siedzibą w 

Poznaniu, pod adresem 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

weryfikacji mojej kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz 

Członka zarządu, należącej do Grupy Kapitałowej PGZ oraz w celu przyszłych rekrutacji w Stomil-Poznań S.A. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Stomil-Poznań S.A. nie 

jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby 

przyszłych rekrutacji w Stomil-Poznań S.A. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO. 

 

 

…………………………………………… 

(Data i podpis) 

 


