
Ogłoszenie o wolnych stanowiskach 

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników posiadających stopień 

niepełnosprawności do pracy na stanowiskach: 

Inspektor / Referent ds. zamówień publicznych – Zakres obowiązków:  

 Prowadzenie procedury zamówień publicznych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 Sporządzanie umów, specyfikacji, pism, wezwań, sprawozdań, wykazów oraz innych 

dokumentów związanych z procedurą przetargową. 

 Oczekujemy: Osoby z min. średnim wykształceniem, bardzo dobrą znajomością obsługi 

komputera i pakietu MS Office a także znajomością Ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych. 

Oferujemy: 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia, grupowe 

ubezpieczenie. 

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą 

mailową na adres mpgm@mpgm.com.pl 
Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (tekst mający znaczenie dla 

EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. 
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Wzór oświadczenia poniżej:  

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych zawartych w 

dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko  

…………………………..*”  

*proszę o wskazanie stanowiska.  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 

o.o. w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska, jako pracodawca 

Inspektor ochrony danych  

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa MPGM TBS Sp. z o.o.  

inspektorem ochrony danych osobowych jest nim Pani Katarzyna Kępa pod adresem:  

 MPGM TBS Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska 

 e-mail: iod@mpgm.com.pl  

Cel i podstawy przetwarzania  

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym 

dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie.________________________________________  

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz  

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”  

Art. 6 ust. 1 lit. b 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 z 04.05.2016, str. 1, 

z późn. zm.) (dalej: RODO);  

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;  

________________________________________  

 

 

    



Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne 

(utrzymanie systemów informatycznych) oraz instytucje upoważnione z mocy przepisów 

prawa.  

Okres przechowywania danych  

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) prawo do usunięcia danych osobowych;  

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

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

  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa 

innych danych jest dobrowolne. 


