
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH – REKRUTACJA KANDYDATA DO PRACY 

 

 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 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 osobowych)  

(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i 

danych osobowych jest PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej 

Brygady 21a, 66-530 Drezdenko, e-mail: pgkimdrezdenko@gmail.com, tel.: 95 762 07 66.  

 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: 

iodo.pgkim@gmail.com. 

 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz nawiązania 

zatrudnienia na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej zgody a przetwarzanie danych osobowych,  

w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie Pracy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie 

Pracy). 

 

4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

 

5. W przypadku, gdy nie nastąpi nawiązanie stosunku pracy, Pana/i dane osobowe zostaną 

niezwłocznie usunięte, a w przypadku, gdy wyrazi Pan/i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w przyszłych rekrutacjach – dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do czasu 

cofnięcia zgody, nie dłużej niż 2 lata od dnia złożenia aplikacji. Po okresie 2 lat dokumenty 

zostaną usunięte poprzez zniszczenie wersji papierowej oraz skasowanie wersji elektronicznej. 

Udzielona zgoda może zostać przez Pana/ią cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia. 

  

W przypadku nawiązania stosunku pracy – dokumenty aplikacyjne zostaną włączone do akt 

osobowych, a dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane przez okres przewidziany 

przepisami prawa dla akt osobowych. 

 

6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 

danych do innego administratora, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i,  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i 

dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.  

 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu 

Pracy,a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Dane wynikające z ustawy są niezbędne do 

rozpoczęcia procesu nawiązania stosunku pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości udziału w ww. procesie. 

 

9. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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