
Klauzula informacyjna dla KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : 
Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 
tel.+48 95 739 03 11, e-mail:  sekretariat@ziph.pl 

 
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na 
podstawie odpowiednio Art. 6 ust. 1 lit. a i Art. 6 ust. 1 lit. b Rodo oraz Kodeksu Pracy (art. 221§1 i §4) 

 
3. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, a w przypadku przyszłych 
rekrutacji – do czasu cofnięcia zgody, nie krócej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń 
związanych z procesem rekrutacji i jego wynikami.   
 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w 
imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak hosting, 
dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich, obsługi prawnej, 
obsługi informatycznej.   

 
5. Twoje prawa 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;  
c) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych  
e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,  
f) Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację 
g) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

6. Informacja o dobrowolności podania danych 
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym 
do uwzględniania Twojego zgłoszenia w ramach procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania 
Ciebie w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie jest 
absolutnie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Ciebie zgody na pozostawienie tych 
danych. 
 

7. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych/profilowaniu  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz w oparciu o takie 
przetwarzanie nie będą podejmowane w stosunku do Pani/Pana decyzje oraz dane nie będą 
profilowane 
 
 

zapoznałem się 
 

___________________________ 



 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
na potrzeby przyszłych rekrutacji  

 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową w 
Gorzowie Wielkopolskim moich danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie CV oraz 
liście motywacyjnym dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.  
 
Moja zgoda wyrażana jest świadomie i dobrowolnie.  
Zostałem poinformowana/poinformowany, że zgoda może być wycofana w każdej chwili. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
 

_____________ 
data i podpis 

 
 
 


