
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę PARTEC System Sp. z o.o. z siedzibą w Gajkowie (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie 

danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich 

Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych 

właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania 

udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w 

Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.  

Obowiązek informacyjny:  

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy lub innych aktów 

prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego 

przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez 

Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.  

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:  

1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy, 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: wykonywania badań lekarskich, 

przygotowania odzieży roboczej  

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:  

1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie 

wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,  

2) do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie 

danych w celach przyszłych rekrutacji.  

Informujemy, że:  

1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym 

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego 

dokonano przed cofnięciem zgody;  

2) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;  

3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  



 

4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział 

w rekrutacji.  

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 


