
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

 

Treść klauzuli Sposób 

wprowadzenia 

Jeśli chcemy wykorzystać CV w kolejnych rekrutacjach 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich 

w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora, przez okres najbliższych 

12 miesięcy.” 

Jeśli robimy nabór dla osób np. z niepełnosprawnością, wymagamy informacji o 

niekaralności itp. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych 

dokumentach przez Administratora – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne 

kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe).” 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza Północnej 

Wielkopolski ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, 

2) Cel i podstawy przetwarzania  

a) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 22 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

b) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda (Art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych 

osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak 

wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.    

c) Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

d) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres 

12 miesięcy w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych 

osobowych dla celów przyszłych rekrutacji  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma informatyczna w 

celu obsługi informatycznej Administratora 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 w ogłoszeniu 
prasowym lub 
na portalach 
pracy 

 na stronie www 
podmiotu 
zatrudniającego 

 


