
Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Rekrutacja 

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Konkret Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno, e-mail: 

konkret@konkret.net.pl , telefonicznie 566920220 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, 

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze 

wynikających m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr 

telefonu, adresu e-mail, złożenie lub przesłanie przez Ciebie dokumentów na potrzeby 

kolejnych rekrutacji. 

2. Podanie danych: 

− jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie 

będziemy mogli zrealizować rekrutacji na stanowisko o jakie się ubiegasz, 

− jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody. 

3. Dokumentacja wykonana w związku z rekrutacją będzie przetwarzana: 

1) do 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, 

2) do przedawnienia roszczeń, 

3) oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 

30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do 

korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, 

4) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do 

czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 6 miesiące od zakończenia rekrutacji.  

5) Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

6) Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. W takiej sytuacji 

przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do 

korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych 

nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też 

przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają  je do tego obowiązujące przepisy. 

7) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

− dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

− sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO; 

− usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

▪ wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

▪ Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

▪ Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

− ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

− cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.  
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8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego 

prawa. 

9) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 


