Załącznik nr 2

...................................................
(Imię i nazwisko)
...................................................
(miejsce zamieszkania)
...................................................
(nr telefonu kontaktowego)
...................................................
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu
spółki Warszawski Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie /dalej; WPP sp. z o.o. lub Spółka/ oświadczam, że wyrażam
zgodę:
I.

II.

na przetwarzanie moich danych osobowych przez WPP sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego i powołania członka Prezesa
zarządu
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie: w celu wykonywania
uprawnień z zakresu nadzoru korporacyjnego nad Spółką w ramach ww.
postępowania.

……………………
Data

…..…………………………………………….
Czytelny podpis Kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:

Ad I.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Park Przemysłowy
sp. z o.o. w Warszawie ul. Przecławska 5.
2) Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO.
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia
kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

postępowania

4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Członka Zarządu Spółki. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie
wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na zgodność z prawem
przetwarzania danych na innej podstawie prawnej, niż zgoda.
5) Podanie danych jest dobrowolne,
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

jednakże

stanowi

warunek

udziału

6) Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Spółki to: żądanie dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:
•

w odniesieniu do żądania sprostowania danych osobowych: zauważy
Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•

w odniesieniu do żądania usunięcia danych osobowych: gdy dane osobowe
nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na której
opiera się przetwarzanie danych przez Spółkę (dotyczy wyłącznie danych
przetwarzanych na podstawie zgody, przy jednoczesnym braku innych
podstaw przetwarzania); Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane
niezgodnie z prawem; dane osobowe powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

•

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych na okres pozwalający
administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane osobowe nie będą
administratorowi danych osobowych już potrzebne, ale mogą być potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

•

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych osobowych: przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy.

7) Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom określonym przez przepisy
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz
administratora danych i którym te dane są powierzane; dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych osobowych naruszył
przepisy o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez
administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych.
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury postępowania
kwalifikacyjnego oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres
wynikający z regulacji wewnętrznych Spółki dotyczących przechowywania
dokumentów.
Ad II.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3
2) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez Sieć Badawcza
Łukasiewicz − Instytut Mechaniki Precyzyjnej uprawnień z zakresu nadzoru
korporacyjnego nad spółką Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy sp. z o.o. (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO).
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie
wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na zgodność z prawem
przetwarzania danych na innej podstawie prawnej, niż zgoda.
6) Podanie danych jest dobrowolne,
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

jednakże

stanowi

warunek

udziału

7) Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:
•

w odniesieniu do żądania sprostowania danych osobowych: zauważy
Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•

w odniesieniu do żądania usunięcia danych osobowych: gdy dane osobowe
nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ł − IMP

cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na której
opiera się przetwarzanie danych przez Ł − IMP(dotyczy wyłącznie danych
przetwarzanych na podstawie zgody, przy jednoczesnym braku innych
podstaw przetwarzania); Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane
niezgodnie z prawem; dane osobowe powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
•

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych na okres pozwalający
administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane osobowe nie będą
administratorowi danych osobowych już potrzebne, ale mogą być potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

•

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych osobowych: przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy.

W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
pod adresem mailowym wskazanym w pkt 2.
8) Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom określonym przez przepisy
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz
administratora danych i którym te dane są powierzane; dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych osobowych naruszył
przepisy o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez
administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych.
10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury postępowania
kwalifikacyjnego oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres
wynikający z regulacji wewnętrznych Ł − IMP dotyczących przechowywania
dokumentów, w tym w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi klauzulami:

……………………
Data

…..…………………………………………….
Czytelny podpis Kandydata

