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KLAUZULA REKRUTACJA  
- SZKOLENIE RODO 

Z KRYPTOS72 
 INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,  

PODCZAS REKRUTACJI DO PRACY 
 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Siedziba administratora znajduje się w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 

pisemnie na adres siedziby. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem 

na wolne stanowisko. 

5. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w zakresie 

wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji 

celów, w których są przetwarzane, nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji. 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora 

w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp. oraz podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 

na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, 

• przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i 

wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 
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KOMENTARZ EKSPERTA RODO 

Wzór klauzuli, która pomoże w organizacji rekrutacji. Możesz ją edytować i dopasować do swoich 

konkretnych potrzeb. Pamiętaj o uzupełnieniu danych administratora oraz dowiedz się więcej nt. 

innych podstaw przetwarzania. Grupa Robocza ds. RODO, działająca przy Kryptos72 Sp. z o.o. stara 

się na bieżąco udostępniać sprawdzone materiały, które mogą przydać się podczas skutecznego 

wdrożenia zasad RODO. Dowiedz się więcej i sprawdzaj aktualnie dostępne materiały na naszym 

blogu. Przejdź już teraz i rozpocznij praktyczne szkolenie rodo. 
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