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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

 

Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - RODO – informujemy, że: 

 

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grzegorz Jerzyk Agencja Ochrony 

Osób i Mienia „LION” Grzegorz Jerzyk z siedzibą w Śremie, ul. Brzechwy 43, 63-100 

Śrem, dalej: Administrator lub Agencja Ochrony Osób i Mienia LION. 

 

II. Z Administratorem może się Pan/Pani skontaktować mailowo na adres: lion@lion-

ochrona.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji. Pana/Pani dane 

osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi 

Pan/Pani na to odrębną zgodę. 

 

IV. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:  

 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych osobowych w zakresie określonym 

przez przepisy Kodeksu pracy; zakres danych osobowych wynikający z art. 221 § 1 

i 2 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane 

kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia (gdy takie dane są niezbędne do wykonywania 

pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  - dot. innych, dodatkowych danych osobowych, których 

podanie nie jest wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, takie dane przetwarzamy 

w oparciu o Pana/Pani zgodę. Na podstawie Pana/Pani odrębnej zgody będziemy 

przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dla celów przyszłych rekrutacji, jeżeli taką 

odrębną zgodę Pan/Pani wyrazi. 

 

V. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu pracy jest 

konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.  

 

VI. Podanie innych, dodatkowych danych osobowych, niemieszczących się w zakresie 

określonym przez przepisy Kodeksu pracy, jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na 

możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli poda Pan/Pani takie dane to 

Administrator potraktuje to jako Pana/Pani zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże, w razie 

podania danych osobowych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych, 

tzw. danych wrażliwych (dane wrażliwe to m.in. dane dotyczące zdrowia) niezbędna 

będzie Pana/Pani odrębna zgoda na przetwarzanie takich danych.  
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VII. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

Jeżeli wyrazi Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 

miesięcy. 

 

VIII. Pana/Pani dane osobowe ujawniamy: podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną 

na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania. Pana/Pani dane osobowe zostają 

także udostępnione podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. Ponadto, do Pana/Pani danych osobowych dostęp będą 

posiadały osoby upoważnione przez Administratora. 

 

IX. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia 

danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych do innego administratora danych.  

 

X. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, a jeżeli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest 

Pana/Pani zgoda – ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

XI. Przysługujące Panu/Pani uprawnienia, wskazane powyżej, może Pan/Pani realizować 

kontaktując się mailowo na adres: lion@lion-ochrona.pl lub też pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

 

XII. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

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

 

XIII. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 


