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KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 
 
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), dalej RODO, informuję, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ASKOM Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice;  

b) Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz  
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych 
danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Koordynatorem ds. ochrony danych na adres  
e-mail: agnieszka.marzec@askom.pl; 

c) przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani na to 
zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. a RODO, 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez 
nas rekrutacji. W tym celu Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o 
jego prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed 
roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

f) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą 
wyrażoną w procesie rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy; 

g) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza 
zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie do zrealizowania wskazanych celów; 

j) Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
 
 
 


