
KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI DO PRACY – wersja rok 2019 

 
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 ich swobodnego przepływu (RODO), informuję, że: 

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest ALFA-BET Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lubartowie, ul. Księdza Popiełuszki 10/19, 21-100 Lubartów, NIP: 714-199-47-27, 

REGON: 060321631, (Administrator).  

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w 

celu: procesu rekrutacji pracowników, do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku 

zgody na przetwarzanie do przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 1 rok od wyrażenia zgody, 

 
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

proces rekrutacji. 

Kategorie odbiorców danych  
Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby 

świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a 

także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania 

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

profilowaniu. 

 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

d) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych 

Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;  

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy 

osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do 

sądu powszechnego. 

 

 


