Załącznik nr 3a do Instrukcji stanowiącej załącznik do
Zarządzenia nr 3/22 Zarządu JSW KOKS S.A. z dnia
25 stycznia 2022 r.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW KOKS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Zabrzu (41-800) przy ul. Pawliczka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000445684 (dalej, jako: „Spółka”).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019
r. poz. 1040 z późń. zm.), dalej, jako: „KP”. W zakresie podania dobrowolnie innych danych, niż
wskazanych w art. 221 KP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, jako:
„RODO”, tj. będzie potraktowane jako zgoda, którą można odwołać w dowolnym momencie.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 1, kod pocztowy: 42523 lub adresem e-mail: ochronadanych@jswkoks.pl.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 § 1
KP, tj.: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu wskazanych przez
kandydata, wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami.
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