
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu  

ds. handlu i produkcji „Społem” Oława Spółka z o. o. z siedzibą w Oławie oświadczam,  

że wyrażam zgodę:  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Społem” Oława Spółka z o. o.  

z siedzibą w Oławie (dalej: „Spółka”) dla celów tego postępowania kwalifikacyjnego, 

 

 

 

……………………                                                  …..……………………………………………. 

Data        Czytelny podpis Kandydata 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji 

jest „Społem” Oława Spółka. z o. o. z siedzibą w Oławie, zwana dalej ADO. 

Mogą Państwo skontaktować się z ADO wysyłając pismo na adres: ul. Brzeska 19, 55-200 Oława 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro[małpa]spolem.olawa.pl 

ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z rekrutacją, w zakresie 

wskazanym w przepisach prawa pracy**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*. 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców 

świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak przez 

okres nie dłuższy niż 4 miesiące. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru. 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 Kodeksu Pracy 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest 

dobrowolne. 

Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym 

profilowania). 

*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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

**Przepisy prawa pracy: art. 22^1 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika. (Dz. U. 2017 poz. 894) 

 Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi klauzulami: 

 

……………………                          …..……………………………………………. 

Data        Czytelny podpis Kandydata 

 

 

 

 

 


