
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 
55-221 Jelcz-Laskowice. 

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w 
osobie Pani Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę 
mailową Inspektora ochrony danych: iod@jelcz.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji: 

dla umów o pracę na podstawie: 
- Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) wynikającego z art. 22(1) Kodeksu Pracy. 
- Wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na 

przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie 
Pracy takich jak zgoda na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji. 
Złożenie przez Panią/Pana aplikacji rekrutacyjnych jest traktowane jako 
czynność potwierdzającą zgodę.  

- Prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zweryfikowanie 
kompetencji kandydata oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

dla umów cywilnoprawnych na podstawie: 
- Realizacji umowy jak i realizacja czynności przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO).  
- Prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zweryfikowanie 

kompetencji kandydata oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń ( art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane portalom rekrutacyjnym, firmom 
świadczącym obsługę prawną, firmom audytorskim oraz innym podmiotom, gdy 
wynika to z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

- do zakończenia procesu rekrutacji  
- w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje do 

celów prowadzenia kolejnych procedur  do  odwołania zgody, lecz nie dłużej 
niż 6 miesięcy. 

- w przypadku celu bazującego na prawnie uzasadnionym interesie 
administratora, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 

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



 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie 
profilowania. 

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o załączenie poniższej 
klauzuli i jej podpisanie: 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JELCZ Sp. z o.o., 
ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice, jako Administratora moich danych 
osobowych, dla celów przyszłych rekrutacji. Administrator powiadomił mnie, że 
niniejsza zgoda mogę odwołać w dowolnym momencie i odwołanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres 
iod@jelcz.com.pl.” 

 


