
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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”) informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą  

w Bełchatowie, przy ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym 

w Elbest sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@elbest.pl lub pod adresem: ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów.  

III. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku gdy praca na danym stanowisku odbywać się będzie w oparciu                

o umowę o pracę, o współpracę, o świadczenie usług lub innej cywilnoprawnej umowy, są przetwarzane przez 

Administratora: 

  w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), 

wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 lit. c) RODO 

(obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w celu realizacji procesu rekrutacyjnego lub podjęcia 

działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej, 

 w zakresie przekazanych nam przez Panią/Pana danych innych niż wskazanych powyżej – na 

podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu 

rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

 w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu 

sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed 

takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
IV. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 

przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla 

przeprowadzenia procesu rekrutacji lub podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem umowy 

cywilnoprawnej. W przypadku gdy Administrator danych uzyska dobrowolną dodatkową zgodę na 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. 
V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych następuje w oparciu o zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

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

VI. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych 

osobowych, przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty 

urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.  

VIII. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacyjnych przez Elbest sp. z o.o.                 

z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów. 

IX. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej, nie będą podejmowane decyzje   

w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
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