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KLAUZULA INFORMACYJNA 
(proces rekrutacyjny) 

 
Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych: 
 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pni/Pana dane osobowe zgodnie z art. 13 
ust.1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), 
szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej: 

Informacje o Administratorze danych osobowych: 
 
My DANA Wojciech Michalski z siedzibą we Wrocławiu ul. Wiwulskiego 12  jesteśmy 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Jak weszliśmy w posiadanie Pani/Pana danych? 

Dane osobowe otrzymaliśmy, poprzez złożenie aplikacji CV oraz listu motywującego 
w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym lub poprzez bezpośredni kontakt z 
nami (telefoniczny lub mailowy). 

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego: 

a) na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z 
art. 22 ¹ ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy w zakresie: imię (imiona) 
i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych 
danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia;  

b) na podstawie dobrowolnej zgody - art.6 ust.1 lit. a RODO – na przetwarzanie 
danych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Co oznacza, że dane dotyczące 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego 
zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku – dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, 
zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie a także inne, 
które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pani/Pan dobrowolnie i 
zgadza się na ich przetwarzanie; 

c) na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami  w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego. 
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; 
Odbiorcy danych: 
 
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: 
firmie księgowej, firmie IT, kancelarii prawniczej, sądom, organom ścigania i organom 
państwowym - jeśli wynika to z przepisów prawa. 
 
Przekazywanie Pani/Pana danych do Państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych: 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG). 
 
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla 
celu, dla którego je zgromadziliśmy i w oparciu o wszystkie wymogi nałożone na nas 
przez prawo. Oznacza to, że okres przechowywania danych może się różnić, w 
zależności od rodzaju danych osobowych. 
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana 
zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania 
zgody.  

Pani/Pana prawa w zakresie ochrony danych osobowych: 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza 
zakres określony w art. 22 ¹ ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na 
adres: rodo@dana.wroclaw.pl albo pismo na nasz adres korespondencyjny znajdujący 
się na stronie www.dana.wroclaw.pl w zakładce kontakt. 
 

b) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania;  

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Nas informacji o 

przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w 
jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 
lub na podstawie zgody;  

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

http://www.dana.wroclaw.pl/
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Informacja w zakresie dobrowolności podania Pani/Pana danych osobowych: 
 
Podanie przez Panią/Pana swoich danych jest dobrowolne, jednakże w celach jakich 
je zbieramy jest niezbędne co oznacza, że skutkiem odmowy ich podania będzie brak 
możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. 

Informacja w zakresie profilowania Pani/Pana danych osobowych: 

My nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz czynności profilowania 
wobec Pani/Pana danych osobowych. 

 

 


