
KLAUZULA INFORMACYJNA  
W ZAKRESIE PROCESU REKRUTACJI 

 
 

      Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 94/46/WE zwanych dalej: RODO, uprzejmie informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PBEiP Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce                         

ul. Elektryczna 5A,  07-401 Ostrołęka 
     Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:     
     Dział Zarządzania i Spraw Pracowniczych - telefon: 506 449 169, 29 7691400 w.17, E-mail: fz@betonstal.ostroleka.pl 
2. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest pracownik Działu Zarządzania i Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Firmy       

decydujący o zatrudnieniu. 
3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu        

rekrutacji na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. 
       Wzór zgody: 

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą               
w Ostrołęce ul. Elektryczna 5A, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. 

4. Państwa  dane osobowe będą  przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane  stanowisko, 
chyba, że wyrażą  Państwo  zgodę na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

    Wzór zgody:  
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą                

w Ostrołęce ul. Elektryczna 5A, również na potrzeby przyszłej rekrutacji”. 
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 

procesu rekrutacji. 
6. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji                

na dane stanowisko. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział                      
w     rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni będą  niezwłocznie usunięte/zniszczone.  

7. W sytuacji, gdy w chwili obecnej nie jest prowadzony żaden proces rekrutacji na dane stanowisko przesłane CV 
niezawierające zgody na potrzeby przyszłej rekrutacji będą niezwłocznie usunięte/zniszczone. 

8. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przechowywane przez okres 1 roku.                      
W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte/zniszczone. 

9. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub na adres 
korespondencyjny Administratora danych podany wyżej. 

10.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz       
prawo do przenoszenia danych.  

11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku naruszenia przepisów RODO. 

 

Administrator - ”Beton-Stal Ostrołęka”  Sp. z o.o. 
 

 


