
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY REKRUTOWANEJ 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buczyński, Kołodziej – Delekta Kancelaria Radców 

Prawnych Sp. k., ul. Kołłątaja 5 lok. 2, 20 – 005 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000602959, NIP 7123308503, REGON 363754781 (dalej jako Administrator). 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres: 

info@radca.eu lub korespondencyjnie: ul. Kołłątaja 5 lok. 2, 20 – 006 Lublin.  

3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy prawa.   

5. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych 

prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest: 

a) w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych - podjęcie przez Administratora działań na żądanie 

osoby fizycznej, tj. rozpatrzenia kandydatury w obecnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych, przed 

ewentualnym zawarciem umowy, w zakresie danych osobowych określonych przez ustawodawcę oraz w 

związku przepisami obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO); 

b) w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości - wyrażona przez osobę 

fizyczną zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c) w zakresie danych wykraczających poza zakres danych takich jak imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, 

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia - wyrażona przez osobę fizyczną zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

6. Dane osobowe (tylko w niezbędnym zakresie) Administrator danych osobowych może powierzać lub 

udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) osobom upoważnionym przez administratora, 

c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na 

administratorze obowiązków, m.in.: 

i. podwykonawcom, 

ii. dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora, 

7. Nie przekazujemy Pani/Pana dane poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie stosujemy 

profilowania.  

8. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesiące w celu przyszłych 

rekrutacji. 

9. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane 

osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub 

przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 

wycofaniem. 
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