
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESU 

REKRUTACJI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) pragniemy poinformować, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Jawna T & J Tyrakowski 

Jachnik, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin, tel. 62 747 02 30, e-mail: 

sekretariat@tj.com.pl 

2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

3. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

czasu jego zakończenia. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas 

usługi z zakresu obsługi poczty elektronicznej, usług informatycznych, firmom wysyłkowym, 

a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Gwarantujemy spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, a także 

ograniczenia ich przetwarzania, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich 

przetwarzania.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa 

innych danych jest dobrowolne. 

7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych 

osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 


