
Klauzula informacyjna – rekrutacja 

Na podstawie art. 13 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), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opak-System Sp. z o.o. z siedzibą  

w Świlczy (36-072), Świlcza 147U, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.  

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest 

dobrowolne. 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy (nazwa 

stanowiska pracy) i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu realizacji prawnie 

usprawiedliwionych celów Opak-System Sp. z o.o., tj. w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych stanowią: 

- powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

- konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego 

zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

- udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)  

- prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia ochrony 

prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów 

świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych 

elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu 

rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora, 

w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie więcej niż przez 2 lata 

od zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat od jej udzielenia lub 

przez okres udzielonej przez Panią/Pana zgody.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Opak-System Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie na podstawie zgody). 

7. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

przez Opak-System Sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania 

uniemożliwia Pani/Pana udział w prowadzeniu naboru na wolne stanowisko pracy. 

 


