
 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział 

w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki) w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. 
 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemar Rurociągi Sp. z o.o., 25-953 

Kielce, ul. Olszewskiego 6, tel. + 48 41 367 58 00, e-mail: sekretariat@chemar-piping.pl  

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za 

pomocą adresu e-mail:  rodo@chemar-piping.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/Pana 

w realizowanym w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. procesie selekcji i rekrutacji (praca, staże 

i praktyki). Podstawą prawną, na podstawie których będą przetwarzane Pani/Pana dane 

osobowe jest: 

a. Obowiązek prawny wynikający z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zakresie następujących 

danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania 

(adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

(art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, 

formularzu aplikacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko, 

imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

c. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania 

potencjału zawodowego, jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO). 

d. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów 

rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

e. Uzasadniony interes Chemar Rurociągi Sp. z o.o. – w zakresie danych pozyskanych od 

Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana 

umiejętności i zdolności potrzebnych do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na 

stanowisko, którego dotyczy rekrutacja (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym 

warunek uczestniczenia w procesie selekcji i  rekrutacji. Pozostałe dane osobowe 

(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą 

wyraziła / wyraził Pani / Pan, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie 

nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, świadczącym usługi na 

rzecz Administratora danych, którym te dane są powierzane tj. np. podmiot świadczący 

usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Na podstawie wyrażonej zgody Pani / Pana 



 

 

 

dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane na potrzeby kolejnych 

procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenie zgody. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do 

żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia bądź 

sprzeciwu co do ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie 

z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje administrator. 

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich 

przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2. 

9. Tam, gdzie wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma 

prawo Pani/Pan do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

 

 


