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:
i.
obsługa organów statutowych Grupy Azoty S.A. oraz wykonywanie praw i obowiązków
właścicielskich Grupy Azoty 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 S.A., planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
iv.
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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