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Załącznik do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym  

na Prezesa Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. X kadencji. 

 

OŚWIADCZENIE 

o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych przez kandydata   

w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko  

Prezesa Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. X kadencji 

 

 

Dane osoby składającej oświadczenie: 

 

Nazwisko  

Imię  

Nr PESEL  

Nr dowodu osobistego   

Dane adresowe:                   

(adres zamieszkania,                 

nr telefonu, adres e-mail)   

 

 

  

Ja niżej podpisany / podpisana*, w związku z udostępnieniem mi następujących 

dokumentów i informacji: 

1) Ogólna informacja o Spółce, 

2) Wstępne wyniki finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2019 

dotyczących spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w Katowicach, w związku z chęcią 

zgłoszenia mojej kandydatury  w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu 

Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. X kadencji niniejszym oświadczam, że: 

 

1. zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko 

Prezesa Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. X kadencji 

2. mam świadomość, że naruszenie niniejszego oświadczenia może się wiązać 

z wyrządzeniem szkody Spółce, a w konsekwencji zaistnieniem po mojej stronie 

odpowiedzialności wobec Spółki. 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

Data złożenia oświadczenia: 
 

___________________ 2020 r. 

 

 

 

Podpis osoby składającej 

oświadczenie: 

 

 

 

 

         _____________________ 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 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:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Centrala Zbytu Węgla 

„Węglozbyt” S.A., ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice - jako Spółka, na której rzecz jest 

prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. 

2) Z ADO można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym Centrala Zbytu Węgla 

„Węglozbyt” S.A., ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub bezpośrednio z Inspektorem 

Ochrony Danych - Eugeniuszem Polmańskim poprzez przesłanie korespondencji na mail: 

iodo@czw.com.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych: 

a. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko Prezesa Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. - podstawa 

prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a  RODO 

b. w celu niezbędnym do zawarcia umowy – podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych – art. 6 ust. 1 lit b RODO 

c. w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawa prawna 

przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f RODO 

4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym 

postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Centrali Zbytu Węgla 

„Węglozbyt” S.A.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizacji celu 

przetwarzania, wskazanym w punkcie 3) powyżej, w szczególności Radzie Nadzorczej 

Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach w celu wykonywania 

uprawnień nadzorczych, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są 

powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata. Jeżeli osoba, 

której dane dotyczą nie odbierze dokumentacji po zakończeniu postępowania 

kwalifikacyjnego, dane zostaną zniszczone po upływie 1,5 miesiąca od zakończenia 

postępowania kwalifikacyjnego.  

7) Informujemy o przysługującym prawie do: a) dostępu do swoich danych osobowych 

 i żądania ich kopii; b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;  

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; d) przenoszenia danych;  

e) cofnięcia zgód; f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) usunięcia danych, jeżeli nie 

zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.  

Z uprawnień można skorzystać przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej 

przesłanej  na adres korespondencyjny lub adres e-mail, wskazany w pkt. 2). 

8) Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9) Informujemy, że w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie będą podejmowane decyzje  

w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
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