
KLAUZULA INFORMACYJNA 
CELEM REKRUTACJI 

 

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 (zwane dalej RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest: 

„Chirplast” Sp. J. 57-330 Szczytna, ul. Szpitalna 1 

e-mail: dariusz.rychlik@chirplast.eu, tel. 885 235 555 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: 

 e-mailem biuro@dbi-consulting.pl lub  

 listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych 

Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.chirplast.com.pl w zakładce RODO. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. b, a w szczególności przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz 

§1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika. 

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie wynikającym z art. 22
1
 Kodeksu pracy i jest konieczne 

dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest 

dobrowolne. 

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 
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