
Informacja RODO 

 dla kandydatów do pracy  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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),  
w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne" BUMAR-ŁABĘDY" S.A. 

ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się: 

a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl; 

b. pod adresem korespondencyjnym; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 

a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl; 

b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;  

3. Dane osobowe kandydatów, będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych: 

a. Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art.6 ust. 1 

lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez 

wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu 

aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust.1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 

RODO) do momentu przejęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego 

kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami; 

b. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszenie odpowiedniego 

oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) również do 

celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażenie zgody można w każdy momencie 

cofnąć bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem; 

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUMAR-ŁABĘDY" S.A. moich danych osobowych 

zawartych w moim ogłoszenie rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”. 

4. Dane osobowe nie są udostępnianie innym administratorom; 

5. Dane osobowe Kandydatów mogą być ujawnianie podmiotom przetwarzającym takich, jak: 

a.  Firma Ochroniarska; 

6. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych; 

b. Sprostowania (poprawiania);  

c. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. Przenoszenia danych; 

e. Sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; 

f. Do cofnięcia zgody; 
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g. Do otrzymania kopii danych uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć 

opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 

RODO; 

h. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa 

UDODO z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący 

sposób: 

a. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

b. Przez adres e-mail dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

c. Telefonicznie: (22) 531-03-02; 
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