Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 623/XII/2022 z dnia 26.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKÓW
ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SP. Z O. O.
I.

II.

III.

IV.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nową kadencję Członków
Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
4) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
5) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek;
6) spełniać inne niż wymienione w pkt. 1 - 5 niniejszego ustępu wymogi określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać
ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Członka organu zarządzającego
w spółkach handlowych.
Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności
Spółki.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
2) informacje, deklaracje i oświadczenia zawarte w kwestionariuszu osobowym
(kwestionariusz osobowy, deklaracje i oświadczenia wymagane od kandydata należy
złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), m.in.:
a. informacje o:
➢ danych teleadresowych (w szczególności adres do doręczeń, numer telefonu
i adres poczty elektronicznej);
➢ funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów oraz informacji o uzyskaniu
lub nieuzyskaniu absolutorium z pełnionych funkcji ;
b. deklaracje:
➢ co do wyboru pełnienia funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Spółki;

1

co do wyboru zakresu spraw (obszarów działalności) Spółki, które chciałby
prowadzić w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy Członkami Zarządu;
c. oświadczenia o:
➢ wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki oraz akceptacji zasad i trybu
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;
➢ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
➢ korzystaniu z pełni praw publicznych;
➢ spełnianiu wymogów dla Członka organu zarządzającego określonych w ustawie
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1933 ze zm.);
➢ niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych;
➢ prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach
w sprawach o przestępstwa skarbowe;
➢ wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, wyborem, powołaniem i pełnieniem
funkcji Członka Zarządu Spółki.
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym:
➢ ukończenie studiów wyższych;
➢ co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe;
➢ co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,
na własny rachunek;
➢ dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
4) podpisane klauzule informacyjne, dołączone do niniejszego ogłoszenia, tj.:
➢ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów na Członków
Organów Korporacyjnego Grupy Azoty Zakładów Fosforowych Gdańsk Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku,
➢ Klauzula informacyjna Spółki Dominującej,
➢ Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków Organów Korporacyjnych
Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w procesie rekrutacyjnym, których dane
osobowe zostały przekazane do Spółki Grupa Azoty S.A.
➢

Ww. dokumenty mogą być kopiami dokumentów poświadczonymi przez kandydata za zgodność
z oryginałem. Kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych
odpisów w/w dokumentów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
5) oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego („KRK”),
a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej - informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa,
w którym kandydat ma miejsce zamieszkania. W obydwu przypadkach dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu do złożenia
zgłoszenia;
6) oryginał zaświadczenia, że kandydat nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu
do złożenia zgłoszenia.
V.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń:
1) Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej
kopercie na adres:
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Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o. o.
Dział Korporacyjno-Prawny
ul. Kujawska 2
80-550 Gdańsk
z dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o. o. – nie otwierać”.
2) Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 18.11.2022 o godz. 13:00 (decyduje data
i godzina doręczenia przesyłki na adres Spółki podany w ogłoszeniu).
VI.

Postępowanie kwalifikacyjne:
1) Rada Nadzorcza Spółki może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym
kandydata, którego zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu
lub w obowiązujących przepisach prawa, bądź złożonego po upływie wyznaczonego
terminu.
2) Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu (rozmowy
kwalifikacyjnej) wszystkich lub niektórych kandydatów. Rada Nadzorcza ma prawo
swobodnej oceny zgłoszeń kandydatów oraz ograniczenia liczby kandydatów
dopuszczonych do dalszego etapu postępowania.
3) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą po 18.11.2022 r.
w Warszawie (budynek WTT) przy ul. Chłodnej 51, (00-867 Warszawa) lub w siedzibie
Spółki przy ul Kujawskiej 2, 80-550 Gdańsk, osobiście lub za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i sposobie uczestnictwa
w rozmowach kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi
w zgłoszeniu.
4) Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie przede wszystkim wiedza kandydata
o działalności Spółki, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem
zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania zarządów spółek handlowych,
ze szczególnym uwzględnieniem zarządów spółek publicznych, doświadczenie kandydata
w prowadzeniu spraw spółek handlowych, kierowaniu przedsiębiorstwem znacznych
rozmiarów i zespołami ludzkimi.
Informacje

o

Spółce

dostępne

są

na

oficjalnej

stronie

internetowej

Spółki:

https://www.fosfory.pl/ .
Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdanie finansowe
Spółki za 2021 rok. Wyżej wskazane dokumenty Kandydaci mogą uzyskać kierując prośbę
o przesłanie na adres: k.tyszka@fosfory.pl od dnia ukazania się ogłoszenia.
5) O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.
6) Kandydat, który nie zostanie powołany na Członka Zarządu lub który wycofał zgodę
na kandydowanie, może zgłoszenie wraz z dokumentami złożonymi w postępowaniu
kwalifikacyjnym odebrać osobiście w siedzibie Spółki.
7) Zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia zakończenia
postępowania kwalifikacyjnego.
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8) Pozostałe oryginały dokumentów kandydata zostaną zwrócone na adres korespondencyjny
wskazany w zgłoszeniu.
9) Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
bez wyłonienia kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy wraz z deklaracjami oraz oświadczeniami kandydata na członka organu
zarządzającego Spółki,
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów na Członków Organów Korporacyjnego
Grupy Azoty Zakładów Fosforowych Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
3. Klauzula informacyjna Spółki Dominującej,
4. Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków Organów Korporacyjnych Spółki z Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty w procesie rekrutacyjnym, których dane osobowe zostały przekazane do Spółki Grupa Azoty
S.A.
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Załącznik nr 2.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Kandydatów na Członków Organów Korporacyjnego
Grupy Azoty Zakładów Fosforowych Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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
jako RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Grupa Azoty Zakłady Fosforowe
Gdańsk sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-550) przy ul Kujawskiej 2, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk -Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000033530, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 59.003.400,00 zł,
wpłacony w całości, REGON: 190572447, NIP: 583-000-16-75.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora można się kontaktować z
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych: listownie na adres: GA Fosfory Sp. z o.o. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk lub poprzez adres e-mail:
dpo@fosfory.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego/konkursowego na Członka Organu Korporacyjnego – Zarządu Grupy Azoty
Zakładów Fosforowych Gdańsk Sp. z o.o.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ze względu na otrzymanie wcześniejszej zgody kandydata,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile ma zastosowane w celu wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16.12.2016 r. o
zasadach zarządzania mieniem państwowym,
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administrator, przy zachowaniu
równowagi pomiędzy interesem Administratora, a prywatnością Kandydata. Uzasadnionym
interesem realizowanym przez Administratora jest weryfikacja rzetelności składanych
oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykonywanie
czynności wynikających z umowy Spółki Administratora, uchwał organów Administratora oraz
wewnętrznych regulacji Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym/konkursowym.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę urodzenia, PESEL,
c) wykształcenie, posiadane uprawnienia,
d) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
e) prowadzoną działalność społeczną i zawodową,
f) informacje z Krajowego Rejestru Karnego na temat kandydata
g) dane określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
7. Państwa dane osobowe zostaną przekazane spółce dominującej - Grupie Azoty Zakładom
Azotowym PUŁAWY S.A. z siedzibą w Puławach w celu zaopiniowania Państwa kandydatury pod
kątem spełnienia wymogów formalno-prawnych oraz standardów obowiązujących w Grupie
Kapitałowej Grupa Azoty, a także w celu wydania rekomendacji dla Administratora do dalszego
procedowania.
8. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a) dostawcom systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w tym
procesie, jak również podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów,
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie dla Administratora,
c) kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne dla Administratora,
d) uprawnionym organom i instytucjom państwowym,
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat.
10. Informujemy o przysługującym prawie:
a) dostępu do danych osobowych,
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b)
c)
d)
e)
f)

żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich
stosowania. Powyższe prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu
realizacji tych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty
elektronicznej dpo@fosfory.pl .

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego
na Członka Zarządu Spółki.

…………………………………………
Data i podpis
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Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna Spółki Dominującej
Z uwagi na fakt, iż Pana / Pani dane osobowe zostaną udostępnienie Grupie Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez spółkę zależną z Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka Zależna”) w związku z organizowanym przez
tę spółkę postępowaniem rekrutacyjnym/konkursowym dla członków organów korporacyjnych,
zgodnie z art. 14 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 (dalej „RODO”), Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana (dalej łącznie „Państwa”) danych osobowych w rozumieniu RODO jest
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach (24-110 Puławy),
przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych:
iod.pulawy@grupaazoty.com.com lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110
Puławy.
3. Państwa dane osobowe Administrator otrzyma od Spółki Zależnej prowadzącej postępowanie
rekrutacyjne/konkursowe dla członków organów korporacyjnych w celu zaopiniowania przez
Administratora Państwa kandydatury, pod kątem spełnienia wymogów formalno-prawnych oraz
standardów obowiązujących w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, a także w celu wydania
rekomendacji dla Spółki Zależnej do dalszego procedowania.
4. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę urodzenia, PESEL,
• wykształcenie, posiadane uprawnienia,
• przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• prowadzoną działalność społeczną i zawodową,
• informacje z Krajowego Rejestru Karnego na temat kandydata
• dane określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o wskazane poniżej cele i podstawy
prawne:
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile ma zastosowanie – przetwarzanie jest niezbędne dla
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności na podstawie
ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych
interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani
podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie
Administrator zawsze stara się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem
a Państwa prywatnością. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
i.
obsługa organów statutowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz
wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. wobec podmiotów powiązanych kapitałowo;
ii.
ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
iii.
podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie
zatrudnienia w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., planowanie budżetu,
planowanie przestrzeni itp.);
iv.
realizacja czynności przewidzianych w Umowie Spółki Zależnej, Uchwale Zgromadzenia
Wspólników Spółki Zależnej oraz w obowiązujących w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. „Zasadach nadzoru właścicielskiego w Grupie
Kapitałowej Grupa Azoty – Polityce właścicielskiej”.
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6. Przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków
skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji, gdy obowiązek ich zbierania
i przetwarzania wynika z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania
się z obowiązków prawnych Administratora.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres 6 lat.
8. Przysługują Państwu następujące prawa:
• dostępu do danych osobowych,
• żądania sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Powyższe prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu realizacji tych
praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej
iod.pulawy@grupaazoty.com.
Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane osobowe zostaną przekazane spółce Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie zgodnie
z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi nadzoru właścicielskiego.
10. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
• dostawcom systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w tym
procesie, jak również podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów,
• podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie dla Administratora,
• kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne dla Administratora,
• uprawnionym organom i instytucjom państwowym,
• Radzie ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

…………………………………………
Data i podpis
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Załącznik nr 4
Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków Organów Korporacyjnych Spółki z Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty w procesie rekrutacyjnym, których dane osobowe zostały przekazane
do Spółki Grupa Azoty S.A.
Z uwagi na fakt, iż Pana / Pani dane osobowe zostaną udostępnienie Grupie Azoty S.A., zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, przez spółkę zależną z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.
(„Spółka Zależna”) w związku z organizowanym przez Grupę Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk
sp. z o .o. z siedzibą w Gdańsku, postępowaniem rekrutacyjnym/konkursowym dla członków organów
korporacyjnych, zgodnie z art. 14 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
(dalej „RODO”), Grupa Azoty S.A. informuje Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana (dalej łącznie „Państwa”) danych osobowych w rozumieniu RODO jest
Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (33-101 Tarnów), przy ul. E. Kwiatkowskiego
8 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych:
iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Azoty
Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.
3. Państwa dane osobowe Administrator otrzymał od Spółki Zależnej – Grupy Azoty Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. w związku prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym/konkursowym
dla członków organów korporacyjnych Grupy Azoty Zakładów Fosforowych Gdańsk Sp. z o.o. w celu
zaopiniowania przez Administratora Państwa kandydatury, pod kątem spełnienia wymogów
formalno-prawnych oraz standardów obowiązujących w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, a także
w celu wydania rekomendacji dla Spółki Zależnej do dalszego procedowania.
4. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę urodzenia, PESEL,
• wykształcenie, posiadane uprawnienia,
• przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• prowadzoną działalność społeczną i zawodową,
• informacje z Krajowego Rejestru Karnego na temat kandydata
• dane określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o wskazane poniżej cele i podstawy
prawne:
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile ma zastosowanie – przetwarzanie jest niezbędne dla
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności na podstawie
ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych
interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani
podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie
Administrator zawsze stara się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem
a Państwa prywatnością. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
v.
obsługa organów statutowych Grupy Azoty S.A. oraz wykonywanie praw i obowiązków
właścicielskich Grupy Azoty S.A. wobec podmiotów powiązanych kapitałowo;
vi.
ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
vii.
podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie
zatrudnienia w Grupie Azoty S.A., planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
viii.
realizacja czynności przewidzianych w Umowie/Statucie Spółki Zależnej, Uchwale
Zgromadzenia
Wspólników/Walnego
Zgromadzenia
Spółki
Zależnej
oraz
w obowiązujących w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty „Zasadach nadzoru właścicielskiego
w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty – Polityce właścicielskiej”.
6. Przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków
skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji, gdy obowiązek ich zbierania
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i przetwarzania wynika z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania
się z obowiązków prawnych Administratora.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres 6 lat.
8. Przysługują Państwu następujące prawa:
• dostępu do danych osobowych,
• żądania sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Powyższe prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu realizacji tych
praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej
iod.tarnow@grupaazoty.com.
Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
• dostawcom systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w tym
procesie, jak również podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów,
• podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie dla Administratora,
• kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne dla Administratora,
• uprawnionym organom i instytucjom państwowym,
• Radzie ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

…………………………………………
Data i podpis
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