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Klauzula informacyjna dla kandydatów  

o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w toku procesu rekrutacyjnego jest 

Jarosław Omelańczuk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe JAROL z siedzibą w miejscowości Barwice, kod pocztowy 78-460, przy ul. 

Wojska Polskiego 50, posiadający NIP: 673-115-43-24 („Administrator”). 

2) Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: 

daneosobowe@jarol.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody; 

 archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym 

interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami oraz roszczeniami. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie  

w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora uczestniczący w 

procesie rekrutacji.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych powyżej: 

 dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu 

rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia, 

 dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku 

wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie 

dłużej niż przez okres 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.  

 dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o 

cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy: e-mail: daneosobowe@jarol.pl. 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 

przeprowadzeniem procesu rekrutacji. 

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


