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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

W związku z realizacją wymogów 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, zwanego dalej Rozporządzeniem, StoGda Ship Design  

& Engineering sp. z o. o.  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zostaje StoGda Ship Design & Engineering sp. z o. o. z siedzibą 

w Gdańsku 80-178, ul. Otomińska 23A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000157684, posiadająca numer NIP: 5931881502, reprezentowana przez Tomasza Świątkowskiego – 

Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Cwalinę – Członka Zarządu. Kontakt z Administratorem drogą e-mail: 

kontakt@stogda.home.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w siedzibie Administratora, w celu przeprowadzenia 

rekrutacji do pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacji do pracy. 

Odbiorcami danych osobowych będą: home.pl S. A. – dostawca usługi poczty elektronicznej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji tj. do dnia 31.12.2022 r. 

Ma Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia 

danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody może odbyć się w 

drodze poinformowania Administratora pocztą e-mail na adres: kontakt@stogda.home.pl.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na powyższych warunkach. 

     

 

 

…………………    ……..……………………………………..                                                                                         

                                      Data                                        Podpis                      

 


