
                                      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie
z rozporządzeniem  Unii Europejskiej RODO przez naszą firmę w celu skutecznego 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
odmowa ich udostępnienia uniemożliwi  jej realizację.

Administratorem danych jest firma
OKNOPOL s.c. G.K. Dumieńscy. 
ul. Grunwaldzka 11
32-005 Niepołomice

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby

 ocenić  kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje;

 ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na Kandydat aplikuje;

 wybrać odpowiednią osobę do pracy u naszym zespole

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest 

 Przepis prawa (art.  221 § 1 kodeksu pracy) i  przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o
pracę – w zakresie następujących danych: imię i  nazwisko,  imiona rodziców, data urodzenia,
adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli Kandydat
przekazuje  nam  dane  inne  niż:  imię  i  nazwisko,  imiona  rodziców,  data  urodzenia,  miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić  umiejętności
i zdolności Kandydatów – jest to nam potrzebne do oceny, czy Kandydat jest odpowiednia osobą
na stanowisko, na które rekrutujemy.

Będziemy  przechowywać  dane  osobowe  do  momentu  zakończenia  rekrutacji  na  stanowisko,  na  które
Kandydat aplikuje.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 
poprawienia, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych 
osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
nie związanym z realizacją rekrutacji.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do skargi do organu nadzorczego.



PROSIMY O ZAWARCIE I PODPISANIE NA PAŃSTWA CV PONIŻSZEJ KLAUZULI 

                                      ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/na   …...................................................................................................... wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

• kontakt telefoniczny, mailowy lub inny:........................................................................................
• gromadzenie informacji w celu rekrutacji
• przechowywania moich danych do momentu zakończenia rekrutacji 

przez firmę

OKNOPOL s.c. G.K. Dumieńscy
ul. Grunwaldzka 11
32-005 Niepołomice
NIP: 683-17-52-987

w celu przeprowadzenia rekrutacji.

                                                             

                                                  ..............................................................................................................
                                                                                        miejscowość , data, podpis osoby wyrażającej zgodę


