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Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemwik Spółka z o.o. ul. Toruńska 324A, 85-880 

Bydgoszcz 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Spółka. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Przemysława Wojciechowskiego z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail iod@chemwik.pl  lub pod numerem telefonu 693-168-329 w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, 

na podstawie art. 6 ust.1 lit a. (RODO) tj. wyrażonej zgody  

4. Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody 

5. Wycofanie zgody 

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje na 

pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego. 

6. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim 

7. Okres przechowywania 

Administrator przechowuje dane przez okres jednego roku licząc od dnia w którym zakończono proces 

rekrutacji. Dane będą po tym okresie zniszczone. 

8. Profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Uprawnienia 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także o prawo do przeniesienia danych.. Ma Pan/Pani prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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