
 

 

KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATA 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L 

Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ST 3 Offshore 

sp. z o.o. w restrukturyzacji zwaną dalej „Spółką” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w 

celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ST 3 Offshore 

sp. z o.o. w restrukturyzacji 

 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

.................................................. 

(data i podpis) 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L 

Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ST 3 Offshore 

sp. z o.o. w restrukturyzacji, zwaną dalej „Spółką” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w 

celu umieszczenia ich w bazie kandydatów na członków organu zarządzającego spółki ST 3 Offshore 

sp. z o.o. w restrukturyzacji 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie kandydatów 

na członków organu zarządzającego ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji nie jest obowiązkowe. 

Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych 

postępowań kwalifikacyjnych.  

 

.................................................. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków organu zarządzającego spółki ST 3 Offshore 

sp. z o.o. w restrukturyzacji 

 

Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 

119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji 
zwaną dalej „Spółką” lub „Administratorem”. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu organu zarządzającego spółki ST 3 Offshore sp. z o.o. w 
restrukturyzacji zgodnie z art. 26 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu umieszczenia ich w bazie kandydatów na członków organu 
zarządzającego spółki ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji zgodnie z art. 26ustawy o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 6 ust. 1 lit. a i c RODO tj. zgoda oraz 
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt. 3 i 4, tj.:  

a. w zakresie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, przez okres jego trwania, a 
po tym czasie przez okres pełnienia kadencji w organie zarządzającym oraz przez okres 
wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami; 

b. w zakresie umieszczenia Pani/Pana danych w bazie kandydatów na członków organu 
zarządzającego spółki ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji do czasu wycofania 
Pani/Pana zgody; 

c. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia 
prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego 
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania. 

7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
a także prawo przenoszenia danych. 

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu 

czynności Administratora: 
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 

szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
b) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa; 
c) Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w 

zakresie niezbędnym do wydania opinii o kandydacie do organu zarządzającego, zgodnie 
z przepisami ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również nie będą wykorzystywane do profilowania. 



12. Podanie danych dla celów umieszczenia ich w bazie kandydatów do organu zarządzającego 
ST 3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane 
z brakiem możliwości rozważenia Pani/Pana kandydatury w przyszłości. 
 

 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail: 

abanc@odo.szczecin.pl, tel. + 48 694 513 166.  

 

 

.................................................. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULE ZGODY DLA KANDYDATÓW – PGZ 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 

119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę 

Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ 

S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia weryfikacji mojej 

kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w ST 3 Offshore 

sp. z o.o. w restrukturyzacji należącej do Grupy Kapitałowej PGZ. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

.................................................. 

(data i podpis) 

 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NACZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁEK Z 

GRUPY KAPITAŁOWEJ PGZ 

 

Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 

119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.  
z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwana dalej „PGZ S.A.” lub 
„Administratorem”. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl; nr tel.: +48 734 178 829. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia weryfikacji Pani/Pana 
kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w ST 3 
Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji, należącej do Grupy Kapitałowej PGZ w ramach 
sprawowania nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem spółek z Grupy Kapitałowej PGZ, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

4. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe nie zostały przekazane bezpośrednio do 
Administratora, zostały one pozyskane ze spółek z Grupy Kapitałowej PGZ, w których 
przystąpił/a Pani/Pan do postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego. . 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 
wskazanego w pkt. 3, tj. przez okres weryfikacji Pani/Pana kandydatury w ramach 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka organu zarządzającego spółki z Grupy 
Kapitałowej PGZ, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
a także prawo przenoszenia danych. 



7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu 

czynności Administratora: 
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 

szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 

I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 
II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, 

podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych pod numerem tel.: 

+48 734 178 829 oraz adresem e-mail: iod@pgzsa.pl. 

 

 

.................................................. 

(data i podpis) 
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