
 

 

                                                             
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Chemical Worldwide Business S.A.                     

z siedzibą przy ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca (dalej: „administrator”).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w 

zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  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”) w 

ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

3. Podanie administratorowi danych jest dobrowolne. Osoba podająca więcej danych niż określono w art. 221 § 

1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) powinna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach lub usunąć ze składanych 

dokumentów dane wykraczające poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W szczególności jeżeli 

w CV znajduje się zdjęcie, osoba której dane dotyczą, powinna usunąć zdjęcie lub złożyć oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV.  

4. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim ani przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

5. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych to pracownicy upoważnieni do             

przeprowadzenia procesu rekrutacji, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. 

6. Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji wskazanego w ogłoszeniu 

rekrutacyjnym oraz przez okres 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. 

8. Jeżeli przekazane dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu ww. 30 dni, zostaną zniszczone.  

9. Osoba przekazująca dane posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 


