
 
 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej także jako „RODO”, uprzejmie informujemy, 

iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z procesem rekrutacji Pracowników. 

1. Jaki podmiot jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka CHEMIA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 

003004576, NIP:  5840302384, dalej także jako: „Chemia”.  

tel.: +48 58 762 75 00,        fax: +48 58 762 75 02,   e-mail: iodo@chemiagda.pl 

2. W jaki sposób pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe, w jakim celu oraz na jakiej podstawie 

prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu przez Chemię, zostały pozyskane 

bezpośrednio od Pana/Pani w czasie procesu rekrutacji. 

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak przekazanie danych, 
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stanowi warunek 
udziału procesie rekrutacji, natomiast przekazanie innych danych zależy od Pani/Pana decyzji, jednak 
brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Panią/Pana aplikacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia rekrutacji (oceny 
kwalifikacji Kandydata do pracy, ocena zdolności i umiejętności Kandydata, wybór odpowiedniej 
osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia) na stanowisko pracy, w związku z którym przekazał/a 
Pani/Pan swoją aplikację lub w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie wyrażonej 
zgody. 

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych 

i w następujących celach: art. 6 ust. 1. a) RODO (zgoda Kandydata do pracy), art. 6 ust. 1. f) RODO 

(prawnie uzasadniony interes Chemii, którym jest zatrudnienie pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz inne właściwości niezbędne do wykonywania pracy na 

rzecz Chemii, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W przypadku, gdy 

przetwarzanymi danymi są dane szczególne, wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, dotyczące zdrowia 

Kandydata do pracy, w szczególności jego niepełnosprawności, podstawą prawną przetwarzania jest 

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i  wykonywania 

szczególnych praw przez Chemii lub Kandydata do pracy, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej). 

 

 



 
 

 

 

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

3. Komu możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe 

Możemy udostępniać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu 

prawidłowego wykonywania zobowiązań Chemii oraz ochrony i egzekwowania praw Chemii, w tym 

podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, informatyczne oraz księgowe. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. 

4. Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan 

zgodę na przetwarzanie swoich danych także w kolejnych procesach rekrutacyjnych. 

5. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

− prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 

przetwarzane na podstawie zgody. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, mailowy lub 

faxem; 

− prawo dostępu do danych osobowych; 

− prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych; 

− prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych 

w art. 18 RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO; 

− prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –  w przypadkach wskazanych w art. 

21 RODO, a w szczególności ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację w przypadku 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

przez stronę trzecią), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.  

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Chemią (dane kontaktowe wskazano 

w punkcie 1. powyżej). 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – j jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

 



 
 

 

 

 

− W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag oraz wniosków (w szczególności w ramach realizacji 

przysługujących Pani/Panu praw opisanych powyżej), prosimy o kontakt (dane kontaktowe 

wskazano w punkcie 1. powyżej). 

 


