
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Stosownie do treści art. 13 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) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 z późn. zm., informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z 

siedzibą w Krynicy – Zdroju, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032667, NIP: 734-10-13-591.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób: 

- e-mailowo: iodo@jaworzynakrynicka.pl, 

- pisemnie na adres siedziby. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji z Państwa udziałem w 

związku z umieszczonym ogłoszeniem oraz rozpatrzenia Państwa dokumentów aplikacyjnych w tym 

zakresie.  

4. Dane osobowe będą udostępniane: 

a. usługodawcy hostingowemu poczty kadry@jaworzynakrynicka.pl, w celu realizacji procesu 

rekrutacji – elektronicznie, 

b. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

5. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy: 

a. Bezpośrednio w momencie przesłania aplikacji bezpośrednio do spółki Kolej Gondolowa 

Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy – Zdroju, 

b. Przez pośrednika realizującego umowę polegającą na przeprowadzeniu rekrutacji np. w 

momencie wypełnienia aplikacji online w zewnętrznym serwisie. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a. podjęcie działań w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

b. zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych w 

dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

c. obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w 

celu ich przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie 

rekrutacji.  

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
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a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,  na 

zasadach określonych w art. 15-17 RODO, 

b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

c. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

9. Wobec przetwarzania danych osobowych w  oparciu o dobrowolnie udzieloną zgodę, zgoda na 

przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

10. Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje prawo do 

wniesienia sprzeciwu.  

11. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji 

celów, dla których są przetwarzane. 

12. Decyzje zautomatyzowane: W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

13. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, położonego poza EOG ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

 


