
 

Klauzula informacyjna do postępowania rekrutacyjnego – kandydaci do pracy 

Zgodnie z art.13 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest DETEEM Danuta Szpurtacz z siedzibą przy ul. 
Łąkowej 65, 63-700 Krotoszyn. 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 794214214   

Pani/Pana dane osobowe  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),natomiast  inne dane, w tym dane do kontaktu, na 
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana  
w dowolnym czasie.  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest DETEEM Danuta Szpurtacz, i mogą one zostać 
przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom 
realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora. 

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą  przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji. 

Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych 
danych jest dobrowolne. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 
 

   

 


