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,

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.
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Data i podpis

