
Załącznik do ogłoszenia Rady Nadzorczej  

spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna 

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Polski 

Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna 

(dalej „Postępowanie”), przeprowadzanego przez Radę Nadzorczą spółki Polski Holding 

Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia mojego zgłoszenia. 

 

.................................. 

(data i czytelny podpis)  

 

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 jako „RODO”, informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A.  
z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 12 (00-124 Warszawa), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383595, tel.  
48 22 850-91-00, sekretariat@phnsa.pl. („Administrator”). 

• W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się  
z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: IOD@phnsa.pl. 

• Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, podstawa prawna to art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), w celu przeprowadzenia 
Postępowania.  

• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. 

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co 
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

• Dane mogą zostać przekazane do odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych 
przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem), jeżeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku uznania, że Administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania np.: z uwagi na 
obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

• Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 


