
Rekrutacja - klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EduPartner Renata 

Kopjas z siedzibą w Pabianice, pod adresem 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 

60, REGON: 101442211, NIP: 731-163-74-76, tel.: (42) 94 20 111 , e-mail: 

biuro@edupartner.pl  

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować e-

mailowo lub pisemnie na adres, wskazany w pkt I.  

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie 

rekrutacyjnym oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych.   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału 

procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych 

procesach rekrutacyjnych 

Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa 

się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w 

związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

III.  Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać 

Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w 

stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub 

Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu 

bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy 

przetwarzania danych w tym celu. 

IV. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas 

trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 



osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe 

będą przetwarzane w tym celu przez okres 180 dni. Twoje dane osobowe będą 

mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z 

przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej 

deklaracji zgody. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe nie zostają ujawnione podmiotom trzecim 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W procesie rekrutacji nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z 

uwzględnieniem profilowania. 

VIII. Przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej  

 

 

 

 


