
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 

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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAWEŁ KALITA Tech-Ekspert Południe z siedzibą  
w Stalowej Woli przy ul. Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 15 842 51 44, adres poczty 
elektronicznej: biuro@techekspert.pl, zwanym dalej ,,Administratorem”. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować pod adresem email: 
techekspert@techekspert.pl lub pod  adresem siedziby wskazanym w punkcie 1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz na umieszczenie Pani/Pana 
danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PAWEŁ KALITA Tech-Ekspert Południe; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań  
na żądanie Pani/Pana w celu zawarcia umowy; 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy w zakresie:  
imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przekazanych w CV i/lub liście motywacyjnym. 

4. Okres przechowywania danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. 

5. Cofnięcie zgody.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  
Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej,  
a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą.  

W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych 
osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania  
ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania  
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi  
do właściwego organu nadzorczego. 

7. Odbiorcy danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych  
i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje  
w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 
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