
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach 

rekrutacyjnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Maciej Błoński z siedzibą 

w Wałczu, ul. Leśna 3 , 78-600 Wałcz, tel. 515183845 , jako zleceniodawca; 

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji  

na podstawie Art. 6 ust. I lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia  

26 czerwca 1974 r. 

3. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, następnie 

zostaną zaraz po zakończeniu procedury rekrutacyjnej komisyjnie zniszczone. 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące w procesie rekrutacji. 

5. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / 

Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  – narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjnie w oparciu o przepisy prawa  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8. Informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany 

i dane Pani / Pana nie są profilowane. 

9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych. 

10. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani / Pana rekrutacji. 

 

 

 


