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Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Polski 
Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna 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. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia mojego zgłoszenia. Zgodę można 
wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

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

(data i podpis)  

 

Informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych, jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą  
w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12 (00-124 Warszawa). 

 Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@phnsa.pl. 

 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu 
przeprowadzenia Postępowania.  

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

 Mogę wycofać zgodę w każdym czasie. 

 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 mi prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

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

 W oparciu o moje dane osobowe Polski Holding Nieruchomości S.A. nie będzie podejmować 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO. 

 Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO, będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie 
www.phnsa.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.  

  


