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ZGODA - Rekrutacja 

 

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego 

powyżej 22(1) § 1 kodeksu pracy, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona 

poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cronimet PL Sp. z o.o., Kłopot 10A, 88-100 

Inowrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i 

zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. 

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Cronimet PL Sp. z o.o., Kłopot 10A, 88-100 Inowrocław. Dane kontaktowe do Inspektora 

Ochrony Danych: iod@cronimet.com.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. 

Dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, jako że jest to 

niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy 

o pracę. 

W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza 

zakres wynikający z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jak również w przypadku gdy wyrazi 

Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, 

podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

a dla szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. 

zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego 

Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych  
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Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji.Ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy tj. imię 

(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest 

dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w prowadzonym 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jest 

dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała negatywnego wpływu na Pani/Pana 

udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. 

W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w 

sposób zautomatyzowany. 


