
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

kandydata na pracownika

Zgodnie z 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Wawrzkiewicz prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „SAGAT” Jacek Wawrzkiewicz z siedzibą w 

Woli Dalszej, Wola Dalsza 360, 37-100 Łańcut, adres mailowy : sagat0310@gmail.com.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

w celu zawarcia umowy o pracę,

b) przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 2 lit. a) powyżej będą przechowywane przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, a dane osobowe 

wskazane w pkt 2  lit. b) powyżej będą przetwarzane okres 12 miesięcy, albo do czasu 

wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.

6. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e – mailowy: sagat0310@gmail.com

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych.

9. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


