
 

Klauzula informacyjna dla KANDYDATA do pracy dot. zasad przetwarzania danych 

osobowych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Tańskiego 16 w Stargardzie (73-102). 

Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas Inspektor Ochrony Danych – dr 

Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: 

mplonka@centrum.stargard.pl 

Pańskie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b europejskiego 

rozporządzenia o ochronie danych1 w celu podjęcia działań związanych z zawarciem z 

Państwem umowy. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji a 

ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w tych czynnościach. 

Wówczas, gdy przekazują nam Państwo dane osobowe, których pozyskanie nie wynika 

wprost z art. 221 ust. 1 KP, niezbędna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie (podstawę 

prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych). W tym 

przypadku podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzani może być w 

każdym momencie wycofana poprzez wysłanie pisemnej informacji na adres siedziby 

Administratora lub mailowo na adres: emulex@info.pl 

W stosownych przypadkach odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym 

Administrator powierza przetwarzanie danych lub udostępnia je w związku z realizacją 

procesu rekrutacji oraz podmioty uprawnione z mocy prawa. 

Dane będą przechowywane tylko przez okres związany z procesem rekrutacji, ewentualnie 

do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - o ile takowa zgoda została udzielona. 

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie (o ile takowa została udzielona Administratorowi) - bez wpływu na zgodność z 

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

Administrator nie przetwarza danych wykorzystując zautomatyzowany sposób podejmowania 

decyzji, w tym profilowanie. 

Prezes Zarządu 
 

Administrator Danych 
 

                                                           
1 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 


