Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/22
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA PRACOWNIKA MORSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ „GRYFIA” S.A.
W SZCZECINIE DOKONYWANEGO W RAMACH PROGRAMU POLECEŃ PRACOWNICZYCH

DANE PRACOWNIKA POLECAJĄCEGO:
Imię i nazwisko:
........................................................................
stanowisko służbowe, komórka organizacyjna:
…………………………………………………………………….
Dane kontaktowe:
…………………………………………………………………..

Ja, niżej podpisany, jako pracownik Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie polecam
Pana/Panią

..................................................,

jako

Kandydata

do

zatrudnienia

na

stanowisku

.......................................................... (zgodne z wykazem wolnych stanowisk) w Morskiej Stoczni Remontowej
„Gryfia” S.A. w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję treść Zarządzenia nr 11/22
Dyrektora Naczelnego w sprawie Programu Poleceń Pracowniczych.
Dane kontaktowe Kandydata:
……………………………………………………………………

..........................................................................
(data, podpis Pracownika Polecającego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
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).

______________________________
(data i podpis Pracownika Polecającego)

___________________________
(data i podpis Kandydata )

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, informację jak niżej:
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. w Szczecinie informuje ,że:
jest Administratorem danych osobowych przekazanych wraz z niniejszym poleceniem.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. następuje za
pomocą adresu e-mail: iod@msrgryfia.pl
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach czynności Programu poleceń
pracowniczych.
Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem
zawarcia umowy. Nie jest też Pani/Pan zobowiązany(-a) do podania powyższych danych osobowych,
jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje w/w celu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy
złożyć w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie lub przesłać na adres mailowy
info@msrgryfia.pl lub iod@msrgryfia.pl
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów
przetwarzania;
Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z
Administratorem danych w ramach których realizowany jest cel przetwarzania;
Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy
kierować na adres info@msrgryfia.pl lub iod@msrgryfia.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Programu poleceń pracowniczych bądź
do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do
organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia RODO.
______________________________
(data i podpis Pracownika Polecającego)

___________________________
(data i podpis Kandydata )

Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” spółka akcyjna

