
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO 
CZŁONKA ZARZĄDU PFR NIERUCHOMOŚCI S.A. 
ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSZAR FINANSOWY  

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 
Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wzięcia udziału w 
postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w 
Warszawie odpowiedzialnego za obszar finansowy. 
 
………………………… 
Data i podpis  
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych, przekazywanych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Przeskok 2 (00-032 Warszawa).  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mailowym iod@npfr.pl. 

3) Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka 

Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar finansowy zmierzającego do zatrudnienia 

osoby, której kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu spółki. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych: 

− zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

− czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6. ust. 1 lit. b RODO, 

− obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Kodeks spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

− prawnie uzasadniony interes administratora tj. ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń – art. 6. ust. 

1 lit. f RODO. 

4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia mojego zgłoszenia. 

5) Mogę wycofać zgodę w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. 

6) Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody, jeżeli  ich  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  

ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń Administratora w związku z  prowadzoną rekrutacją.  

7) Dane  mogą  zostać  przekazane  do odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa 

lub związanych umową z  Administratorem),  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania 

kwalifikacyjnego.   

8) Przysługuje mi  prawo  dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

przeniesienia danych,  wniesienia  sprzeciwu,  skargi  do  organu  nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych).  

9) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania 

kwalifikacyjnego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

10) W oparciu o moje dane osobowe PFR Nieruchomości S.A. nie będzie podejmować zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

11) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO, będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
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