
  

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ 

 

 

Na podstawie 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), informujemy: 

 

1.   Administratorem danych jest: Sobanscy Transport Sp. z o.o. z siedzibą w: Wielka Wieś 

30, 76-220 Główczyce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer KRS 0000943893, NIP 8393226951, wysokość kapitału zakładowego 

3.540.000,00 zł. 

1. Podanie danych osobowych w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, 

lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a 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), zwanego dalej RODO. 

3. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie 

dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia przesłania CV lub innych dokumentów aplikacyjnych. 

6. Za zgodą kandydatów w okresie roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane 

osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora 

danych osobowych. 

7. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych 

w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.” 

 

Dodatkowo w przypadku wyrażenia chęci na udział w kolejnych rekrutacjach proszę  

o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych 

w celu rekrutacji, w tym równie z po jej zakończeniu w okresie roku od dnia ich potrzymania, 

na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.” 

 


