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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:  

 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą 

w Balicach ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice. 

II. Inspektor Ochrony Danych. 

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mplservices.pl ; lub 

pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, w celu udziału 

w naborze do Kraków Airport Taxi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

IV. Kategorie Pana/Pani danych, które przetwarzamy  

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: 

• Podstawowe dane identyfikacyjne 

• Elektroniczne dane identyfikacyjne 

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu 

odpowiedzialnemu za organizację aukcji elektronicznej (II etap naboru).  

V. Informacja o źródle danych  

Pana/Pani dane uzyskaliśmy z formularza ofertowego wraz z załącznikami 

przedłożonymi w Zgłoszeniu ofertowym.  

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych.  

Pana/Pani dane spółka MPL Services będzie przetwarzać nie dłużej niż przez 6 

miesięcy od zakończenia naboru do Kraków Airport Taxi. 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa. 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
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b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

IX. Prawo do wycofania zgody. 

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

ZGODA NA PRZETWARZANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  

MPL SERVICES Sp. z o.o. moich danych osobowych oraz na udostępnieniu 

kserokopii dowodu osobistego i prawa jazdy w celu zawarcia umowy, zgodnie 

z RODO. 

 

…………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko (czytelnie) 
 

               

 

     _______ ___________________ 

           (Data i podpis osoby zainteresowanej) 

 


