
Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

kandydatów do pracy w Firmie „Tadex” Tadeusz Wiśniewski 

 
Szanowni Państwo, z związku ze złożeniem w naszej Firmie dokumentów aplikacyjnych, działając zgodnie 

z 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: Rozporządzenie, przekazujemy następujące informacje: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Firma „Tadex” Tadeusz Wiśniewski   

z siedzibą pod adresem Turzyn 108 (07-221 Brańszczyk). Kontakt z Administratorem możliwy jest na 

podany powyżej adres oraz na adres e-mail tadex@tadex.org 

2. Z naszym wyznaczonym Inspektorem ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania można 

kontaktować się pod adresem e-mail iod@tadex.org  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego:  

• w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w celu spełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) oraz/lub w celu podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 

• w zakresie innych danych – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie.  

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, 

jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie.  

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest 

dobrowolne. 

6. Dane osobowe przetwarzamy przez okres rekrutacji ale także  do 90 dni od zebrania na potrzeby 

weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego lub gdyby z jakichkolwiek 

powodów musielibyśmy powtórzyć proces. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów pomiędzy 

kandydatem a Administratorem, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych 

kandydata aż do momentu zakończenia sporu. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na 

wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 

wykorzystywane przez 9 miesięcy.  

7. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym zadania w interesie publicznym lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

prawa, lub wykonującym usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie tej usługi zgodnie z 

zawartą umową.  

8. Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą.  

11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jedynie na zasadach określonych w przepisach o 

ochronie danych, może zgłosić do Administratora pisemne żądanie w zakresie realizacji praw 

wynikających z RODO (art. 7 oraz art. 15-22). Są to prawa dostępu do danych, do sprostowania, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi 

do urzędu nadzorczego. Mają Państwo także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko 

na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw 

znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.  
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