
 

 

 

Klauzula informacyjna (art. 13, 14 RODO) oraz klauzula zgody (art. 6 i 9 RODO) 

dla kandydatów do pracy 

 

Część informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych ramach procesu rekrutacji jest Zakład 

Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@artgos.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego, a 

w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Zakładu Tworzyw Sztucznych 

„Artgos” S. A.- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych 

tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 

procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział przez Panią/Pana* w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

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

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy 

wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu 

rekrutacji. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak 

jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Zakładzie Tworzyw 

Sztucznych „Artgos” S. A.  
 

Klauzula Zgody:  

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez 

Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów, w 

celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę.” 

 

............................................................................... 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis wyrażającego zgodę 

 
2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez 

Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów, w 

celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego a także w kolejnych naborach kandydatów na 

pracowników Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę.” 

 

............................................................................... 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis wyrażającego zgodę 


