
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresowana do kandydatów do pracy 

 

 

Szanowny Kandydacie, Szanowna Kandydatko, 

 

cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą lub złożyłeś już swoją aplikację. Grupa Stiegelmeyer 

przywiązuje dużą wagę do przestrzegania przepisów o ochronie danych. Z tego powodu, zgodnie z art. 13 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane 

osobowe przekazane nam w związku z rekrutacją. 

 

Kto jest administratorem danych i kto jest inspektorem ochrony danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest : 

Stiegelmeyer Sp. z o.o.  

Grubno 63, 86-212 Stolno 

tel. 56 677 14 00 

e-mail: info.stolno@stiegelmeyer.pl 

 

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, gdyż prawo nie nakłada na nas takiego obowiązku.  

 

 

Brak automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania 

Podczas procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w 

rozumieniu art. 22 RODO. 

 

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy? 

Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów do pracy: imię i nazwisko, data urodzenia, dane 

kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i ewentualnie 

inne dane osobowe zawarte w CV, liście motywacyjnym lub innych udostępnionych nam dokumentach.  

 

W jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe? 

Będziemy gromadzić i przechowywać dane kandydatów do pracy w następujących celach: 

 

1) nawiązania kontaktu 

2) przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony potencjalnych roszczeń prawnych  



4) po zatrudnieniu – w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akt personalnych) 

5) zarządzania prawami osób, których dane dotyczą w zakresie ochrony danych 

6) włączenia do bazy kandydatów, jeżeli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystanie danych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 

  

ad. 1), 2), 4) Dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz odnoszące się do Państwa wykształcenia, 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przetwarzamy na podstawie uprawnienia 

wynikającego z art. 221 Kodeksu pracy i w związku z ciążącym na nas jako pracodawcy 

obowiązkiem prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a także dlatego, że jest to 

niezbędne do nawiązania stosunku pracy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) i (c) 

RODO; ponadto w trakcie rekrutacji możemy wykorzystać Państwa dane w celu 

sprawdzenia kwalifikacji potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Państwo 

aplikujecie, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

ad 3) W związku z procesem rekrutacji kandydatom do pracy mogą przysługiwać pewne 

roszczenia, w szczególności wynikające z przepisów zakazujących dyskryminacji w 

zatrudnieniu; w przypadku podniesienia takich roszczeń przez kandydata możemy 

przetwarzać jego dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

ad. 5) Przetwarzanie Państwa danych odbywa się również w celu wypełnienia prawnego 

obowiązku ochrony praw osób, których dane dotyczą zgodnie z zasadami określonymi 

w rozdziale III (art. 12-22) RODO, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO; 

ad. 6)  na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy wykorzystywać Państwa dane jedynie, jeśli 

uzyskamy na to Państwa wyraźną zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO. 

 

Skąd pochodzą Państwa dane? Jakie są konsekwencje odmowy podania danych? 

Przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo udostępniliście. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi udział 

w rekrutacji. 

 

Kto ma dostęp do Państwa danych i komu je udostępniamy? 

W naszej firmie Państwa dane udostępniane będą wyłącznie osobom, które z uwagi na zajmowane stanowisko 

biorą udział w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub mają prawo do wydania swojej opinii tego dotyczącej. 

 

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego? 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

ani do organizacji międzynarodowej. Nie mamy też zamiaru przekazywać ich w przyszłości. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zapewnienia 

realizacji celów ich przetwarzania, czyli do czasu obsadzenia stanowiska, na które Państwo aplikujecie.  

W przypadku uzyskania Państwa zgody na przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy 

przechowywać Państwa dane przez 1 rok. 

 

 



Z jakich praw do ochrony danych możecie Państwo skorzystać jako osoba, której dane dotyczą? 

 

A. Prawo dostępu do danych 

Zgodnie z wymogami art. 15 RODO mogą Państwo w każdej chwili zażądać informacji, czy i jak przetwarzamy 

Państwa dane osobowe oraz otrzymania ich kopii. 

 

B. Prawo do sprostowania 

Zgodnie z wymogami art. 16 RODO mają Państwo prawo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie 

wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.  

 

C. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami art. 18 RODO. 

 

D. Prawo do usunięcia danych i „prawo do bycia zapomnianym” 

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych Osobowych, o ile ich przetwarzanie przez nas nie jest 

niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku 

prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Możecie 

również dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z wymogami art. 17 RODO. 

 

E. Prawo do informacji 

Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich 

danych osobowych, jesteśmy obowiązani do powiadomienia o tym wszystkich odbiorców, którym Państwa 

dane zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają 

Państwo prawo do informacji o tych odbiorcach zgodnie z art. 19 RODO. 

 

F. Prawo do przenoszenia danych 

Zgodnie z wymogami art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, których 

nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego 

formacie. 

 

G. Prawo do sprzeciwu  

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu naszego lub osoby 

trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, o ile jest 

to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa 

danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (e) lub lit. (f) RODO, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych 

powodów przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie 

służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. 

 

H. Prawo do skargi do organu nadzorczego? 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie, ul. Stawki 2, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem 

prawa. 

 


