
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI 
 

Na podstawie art. 13 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), przekazujemy Pani/Panu 

poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

Administrator 

danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy 
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz 
reprezentowany przez Dyrektora 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

− tel.: 52 340-23-01 wew. 23 

- e-mail zpo.bydgoszcz@op.pl 

Inspektor ochrony 

danych 

Arnold Paszta 

Mail: arnold.partmer@gmail.com 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. przystąpienie do procesu rekrutacji art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

b. działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody na przetwarzanie danych np. dane kontaktowe; 

d. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO gody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, jeżeli 

została taka udzielona. 

Okres, przez który 

będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli 

przetwarzanie wymagało wyrażania świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie; 

b. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z rekrutacją: 

c. dane osobowe kandydatów, z którymi nie zawarto umowy o pracę zostaną trwale usunięte 

po zakończonym procesie rekrutacji w okresie 2 tygodni o zakończenia rekrutacji. 

Odbiorcy danych 

Podmiot 

przetwarzający 

a. Administrator Danych na etapie rekrutacji nie udostępnia innym podmiotom Państwa danych 

osobowych. 

Prawa osoby, 

której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), 

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

względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

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

cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dodatkowe 

informacje 

a. podanie danych osobowych na etapie procesu rekrutacji nie jest obowiązkowe, ale ich 

niepodanie uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

b. podanie danych osobowych na etapie przygotowania umowy o pracę jest obowiązkiem 

prawnym a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy o pracę 

c. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji 

umowy, zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

d. pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które 

odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób 

wpływało na Panią/Pana. 

e. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych 

można znaleźć na Naszej stronie www. 
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