
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy. 

 

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 Administratorem 

Twoich danych osobowych jest V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Nehringa 10  

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnie prowadzonej rekrutacji 

pod warunkiem umieszczenia klauzuli o treści:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego 

procesu rekrutacji.  

Aby Twoje dane osobowe mogły być przetwarzane w obecnej i kolejnych, 

podobnych rekrutacjach, wymagane jest zamieszczenie Klauzuli o treści:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zarówno 

aktualnego, jak i przyszłych procesów rekrutacji.  

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej firmie, prosimy o składanie 

aplikacji mailowo, korzystając z maila: rekrutacja@vip.com.pl  

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, żeby: ocenić Twoje kwalifikacje 

do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, ocenić Twoje zdolności i umiejętności 

potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, wybrać odpowiednią osobę do 

pracy u nas. Jednocześnie informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi osobami.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane 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 (RODO/ GDPR).  

Informujemy, iż dokładamy zawodowej staranności w celu ochrony interesów osób, 

których dane dotyczą, a w szczególności zapewnienia, że zbierane przez nas dane będą:  
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a) przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,  

b) zbierane wyłącznie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, jak również iż nie 

będą one poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami,  

c) przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do celu przetwarzania.  

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani nie będą wykorzystywane do 

profilowania. Twoje dane nie będą przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego ani przekazywane organizacjom międzynarodowym.  

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również prawo do wezwania nas do zaprzestania lub ograniczenia 

przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania 

Twoich danych wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej.  

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez 

Ciebie zgoda na ich przetwarzanie.  

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia procesu 

rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rekrutacje, wówczas do czasu wycofania 

Twojej zgody.  

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

Wszelkie wątpliwości związane z procesem przechowywania Twoich danych 

osobowych możesz wyjaśniać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych – Iwona Kaczyńska (Bilon) telefon 618662663 mail: rodo@vip.com.pl  
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