
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

 Dotyczy osób składających podanie o przyjęcie do pracy. W momencie trwania procesu 

rekrutacyjnego podania będą przyjmowane a po skończonej rekrutacji bezzwłocznie usuwane. 

Gdy proces rekrutacji nie będzie prowadzony, otrzymane podania będą usuwane. 

Sposób pozyskiwania danych 

Pozyskiwane są od osoby składającej podanie o przyjęcie do pracy w WORD. 

Cele przetwarzania 

 Dane osobowe pozyskiwane są w celu przeprowadzenia trwającego procesu 

rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym 

profilowaniu. 

Podstawy przetwarzania 

 Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku 

z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).  

 W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest 

do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny 

wynikający z następującego przepisu: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040 z późn. zm.). 

 Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku 

z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).  

 Zgoda może dotyczy informacji, które podaje osoba składająca podanie, gdy dokument 

ten zawiera więcej danych osobowych niż jest dozwolone prawem. By nie ingerować w złożone 

podanie, wystosowana zostanie prośba do osoby składającej podanie o zgodę na przetwarzanie 

tych danych. Osoba może nie wyrazić zgody, lecz wówczas musi dostarczyć podanie 

niezawierające danych nadmiarowych lub wycofać złożone podanie. 

Komu mogą być udostępnione dane osobowe 

 Upoważnionym pracownikom WORD. 

 Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych 

przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, 

Urząd skarbowy itp.). 

Okres przechowywania danych 

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą usuwane bez zbędnej zwłoki. 

Prawa osób, których dane dotyczą 



Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 


