
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RECTOR POLSKA SP. Z O.O. 

 

Spółka Rector – Polska Sp. z o.o.. w Chrzanowie, adres: ul. Śląska 64E, 32-500 Chrzanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

pod numerem 154887, akta rejestrowe prowadzone  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6492110127, o kapitale zakładowym 38.200.000 zł., zwaną dalej „Rector-Polska” 

w związku z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisami 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 

(RODO), z uwagi na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym, uprzejmie informuje, iż : 

 

1. administrator danych - administratorem Państwa danych osobowych jest Rector – Polska. Możecie się Państwo z nami 

kontaktować listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@rector.pl; 

2. cele i podstawy przetwarzania danych – Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne 

dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. Rector-Polska będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą 

Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

WW przepisy prawa pracy to: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; 

3. odbiorcy danych lub kategorie odbiorców – Państwa dane nie są przekazywane odbiorcom danych; 

4. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –  nie 

mamy zamiaru przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej  

5. okres przechowywania danych – Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 

do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych 

dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 3 lata; 

6. prawo dostępu do swoich danych,  do ich sprostowania (poprawiania), do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

do przenoszenia danych - na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu wskazane prawa. W celu ich realizacji 

lub uzyskania bliższych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z nami.; 

7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu 

wskazane prawo. W celu jego realizacji lub uzyskania bliższych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z nami;  

8. prawo do wniesienia skargi – przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych naruszenia przepisy prawa, w tym RODO;  

9. dobrowolność podania danych – Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy 

(przepisy wskazane są powyżej w pkt 2) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne; 

10. cofnięcie zgody – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych, to zgoda 

taka może być w każdym czasie odwołana. W tym celu prosimy o kontakt z nami; 

11. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie – Rector – Polska nie dokonuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


