
Szanowni Kandydacie,  

Chcielibyśmy przekazać Ci podstawowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych 
osobowych, których jesteśmy Administratorem.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych:  
Administratorem danych osobowych jest: Elektrotum Piotr Tumulka z siedzibą ul. Urbana 
28, 47-400 Racibórz, NIP: 639-19-22-214, REGON: 243207371, e-mail: 
biuro@elektrotum.pl, telefon kontaktowy: + 48 506 304 840.  
 

II. Cele i podstawy przetwarzania:  
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:  

1.  w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikujesz 
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę, na podstawie 
przepisów prawa pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

2. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej 
zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); W każdej chwili przysługuje Ci 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

3.  w celu wykonywania bieżącego kontaktu związanego z zatrudnieniem, na 
podstawie przepisów prawa pracy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), w 
zakresie danych kontaktowych wskazanych przez Ciebie. 

 
III. Okres przechowywania danych:  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:  
1.  6 miesięcy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu 

przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;  
2. 2 lat lub do czasu cofnięcia zgody, ewentualnie do czasu osiągnięcia celów 

przetwarzania - w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
również w dalszych procesach rekrutacyjnych;  

3. Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ewentualnie dalej przez okres 
zatrudnienia w zakresie Twoich danych kontaktowych.  
 

IV. Odbiorcy danych:  
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z których korzysta 
Administrator przy ich przetwarzaniu, takim jak: firmy księgowe, prawnicze, 
informatyczne, hostingowe, ubezpieczeniowe. Wskazujemy, iż dane osobowe 
przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla 
osiągnięcia danego celu.  
 

V. Prawa osób, których dane dotyczą:  
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; 



ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; 
 
Jesteś uprawniony do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie V, 
poprzez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie I powyżej. Na 
stronie internetowej www.elektrotum.pl/rodo znajdziesz szczegóły dotyczące praw osób, 
których dane dotyczą oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać.  
 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:  
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie takich danych jak imię i nazwisko, 
data urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i dotychczasowym 
przebiegu zatrudnienia, jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącym procesie 
rekrutacyjnym lub ewentualnie przyszłych procesach rekrutacyjnych (bez tych danych 
przystąpienie do rekrutacji nie będzie możliwe);  
Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, 
ponieważ ich nie wymagamy;  
 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  
 

VIII. Skarga do PUODO:  
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 


