
Szanowni Państwo, 
 

Biorąc udział w organizowanym przez naszą firmę procesie rekrutacyjnym, prosimy                       

o zaznaczenie wybranych klauzul / zawarcie ich w treści aplikacji (CV)* : 

 

1. potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) 

2. twarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania 

ich w kolejnych  procesach rekrutacyjnych, przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

3. 
w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli 

przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 

1 RODO) 

* Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

Niniejszym, biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie 

Państwa danych do kontaktu, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( tel. kontaktowy, adres e-

mail). 

 

 

....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AGENCJA 

TURYSTYCZNA WONDERLANDS SP. Z O.O. z siedzibą 41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 

69/1 jako pracodawca. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w tym: 

 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1,2,3  , pozostałe dane 5  

 w kolejnych naborach pracowników przez okres 9 m-cy4 (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę) 

 

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) 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 ze zm.); 

2 Art. 6 ust. 1 lit b 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 

(dalej: RODO); 

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 



5Art. 9 ust. 2 lit. A RODO. 

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku 

2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku 

3. Wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na określonym stanowisku 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie  Administrator wraz z osobami ściśle 

współpracującymi przy procesie rekrutacji. 

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 9 miesięcy. 

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)  

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. 

 


