
Załącznik 1b Procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy/współpracy/praktyki/stażu u administratora 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –  
REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ  

 
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MULTI POLYMERS BAŁDYGA Sp.j. zwany dalej 

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/konkursu na dane 

stanowisko.  

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz 
inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z 
aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, 
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi,  

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane 
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. Kodeks 
pracy) jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; w przypadku niepodania tych danych, 
przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe 
mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych 
przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w 

tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, 
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych 

osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
udzielona zgoda). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 6 miesięcy po  
zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod 
warunkiem wyrażenia na to zgody.  

 


