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Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody: 

  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla 
potrzeb rekrutacji prowadzonych przez Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 
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). Zgoda może zostać 
w każdym czasie odwołana. 
 
…………………………………. 
Data i podpis kandydata 
 
  
 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM 
  
Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
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 
(dalej: „Rozporządzenie RODO”) oraz art. 221 Kodeksu pracy, Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Częstochowie, ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa (dalej Stoelzle Częstochowa), jako 
potencjalny pracodawca, niniejszym informuje o zakresie i sposobach przetwarzania danych osobowych 
osób ubiegających się o zatrudnienie w procesie rekrutacyjnym. 
 
Administratorem danych osobowych jest STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., 42-209 Częstochowa,  
ul. Warszawska 347, tel.34/3604500, NIP 573-011-37-36.  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: 
iodSTC@stoelzle.com 

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit.  

a)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów; 

b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji powyższych 
celów tj. przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do pracy na podane stanowisko pracy i/lub przyszłych 
rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy o pracę. 

Okres przechowywania danych osobowych Kandydata: w przypadku braku zatrudnienia – 24 miesiące 24 
miesiące od momentu wpływu CV; w przypadku zatrudnienia Kandydata – przez okres obowiązywania 
umowy o pracę oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z odrębnych 
przepisów prawa.  

Odbiorcami danych osobowych Kandydata są: pracownicy Stoelzle Częstochowa zajmujący się obsługą 
kadrową, obsługą IT oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Stoelzle 
Częstochowa, przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie 
umowy lub wydanego przez Stoelzle Częstochowa upoważnienia. 
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Kandydat ma prawo żądania od Stoelzle Częstochowa dostępu do danych osobowych dotyczących jego 
osoby i ich sprostowania. Kandydat ma także prawo do żądania ich usunięcia w zakresie nie wymaganym 
przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim nie uniemożliwi to realizacji celu 
ich przetwarzania. Pełne skorzystanie z tych uprawnień może jednak prowadzić do konieczności 
zakończenia procesu rekrutacji. Kandydat ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, także 
w zakresie jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy Stoelzle Częstochowa przetwarza dane na podstawie jej 
prawnie uzasadnionego interesu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
lub żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Stoelzle 
Częstochowa i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych. 

Podanie danych osobowych jest  warunkiem uczestnictwa w rekrutacji.  

Kandydat ma prawo do wniesienia skargi w zakresie ochrony jego danych osobowych do organu 
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 

 


