
 

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Polgast Sp. z o.o. z siedzibą w 

Wieleniu, ul. Przemysłowa 2 oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Hendi Beheer BV z 

siedzibą w Holandii. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@polgast.com.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację, na podstawie art. 6 ust. 1a lub/i 1b RODO w celu 

przetwarzania danych kontaktowych lub/i procesów rekrutacji, na podstawie zgody na 

przetwarzanie w określonym w zgodzie celu. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych 

zadań, wspólnicy, zarząd i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków i zadań 

służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej 

jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od 

zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach 

prowadzonych przez Administratora danych osobowych. 

7) Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej 

GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych 

określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób 

na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 


