
INFORMACJE DLA KANDYDATA 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bacówka Towary Tradycyjne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w miejscowości Rajbrot (kod 

pocztowy: 32-725), adres: Rajbrot 470, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000248226, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 

8681735993, numerem REGON: 852615963 („Administrator”).  

              Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub      

telefonicznie pod numerem telefonu telefonu 12 6395886 lub elektronicznie pod adresem e-mail: 

rodo@bacowkatowary.pl. 

 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wybranej przez 

Panią/Pana rekrutacji.  

o Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci: 

▪  imię (imiona) i nazwisko, 

▪ data urodzenia, 

▪ adres do korespondencji, 

▪ adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, 

▪ wykształcenie, 

▪ przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

jest przepis prawa, art. 221 § 1 kodeksu pracy.  

o Podstawą przetwarzania innych podanych przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie Pani/Pana zgoda. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić 

w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.  

• Może Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także 

w przyszłych rekrutacjach. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce 

dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.  

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz Administratora 

usług informatyczne, serwisowe, księgowe, hostingowe, ochroniarskie. 

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: 

do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, maksymalnie do 3 lat od daty 

udzielenia zgody. 

• Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 

(na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 

RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia 

danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO). 

• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO 

w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 

niezgodnie z RODO.    

• Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

osobowych uniemożliwi włączenie Pani/Pana w proces rekrutacji. Przesłanie danych 

osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 kodeksu pracy bez udzielenia jednoczesnej 

zgody na ich przetwarzanie, także uniemożliwi włączenie Pani/Pana do procesu rekrutacji. Brak 



udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych 

rekrutacji, umożliwi włączenie Pani/Pana tylko w wybraną rekrutację. 

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres 

lub e-mail Administratora, podane powyżej.  

 

Przykładowe klauzule zgód. 

o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Madro Kraków Sp. z o.o. podanych 

przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych innych niż zawarte 

w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji . 

o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Madro Kraków Sp. z o.o. podanych 

przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, w celu 

przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.” 

 


