
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Szanowni Państwo, 

Stosując w praktyce Rozporządzenie 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 w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jako Firma, dbająca o utrzymanie 

wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące 

przetwarzania Państwa danych osobowych jako kandydatów do pracy. 

 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają 

zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy 

ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, a także 

wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 

 

  Wyjaśnienie 
 

1. Administrator Danych 
Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Ślusarczyk Wiesław Firma 
Handlowo-Usługowa, ul. Olsztyńska 23, 20-732 Lublin, NIP: 
8650007407 (dalej zwana Archivbest lub Firmą). 

2. Inspektor Ochrony Danych We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) Pisemnie na adres siedziby Administratora,  
(z dopiskiem IOD), lub 

b) Mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@odobi.pl 
 

3. Źródło danych Dane, których Firma ARCHIVBEST jest Administratorem zostały 
pozyskane: 
-  bezpośrednio od Państwa w procesie rekrutacji, 
- przekazane przez Urząd Pracy. 
 

4. Cel, zakres  i podstawy 
przetwarzania 

• Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach 
prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego: 
- umowa zlecenie / o dzieło - art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, 
- umowa o pracę – art. 6 ust. 1  lit. c 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.  

• Administrator 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.  

• Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 RODO (tzw. „dane wrażliwe”) konieczna będzie 
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
 

• Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz 
rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 
dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji 
pracowniczej. 

5. Odbiorcy danych Dane osobowe kandydatów do pracy nie są przekazywane innym 
odbiorcom. 



6. 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 wykorzystywane przez okres 2 
lat licząc od roku następującego po roku przekazania  Firmie 
Archivbest dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane 
zostaną usunięte. 

 

7.  Prawa osób, których dane 
dotyczą 

Mają Państwo prawo do:  
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

osobowych;  
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
4. prawo do usunięcia danych osobowych;  
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa) 
 

8. Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z 
art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w 
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych 
jest dobrowolne. 
 

9.  Zautomatyzowane 
przetwarzanie danych 

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane. 
 

 

 

Szanowni Państwo! 

Jeżeli chcielibyście, aby Firma ARCHIVBEST mogła przetwarzać Państwa dane osobowe również w przyszłych 

rekrutacjach, koniecznie prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ślusarczyk Wiesław Firmę Handlowo-Usługową, moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 


