
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu danych osobowych (dalej: RODO), informuję, że przysługują Pani/Panu 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ID Logistics Polska S.A. z siedzibą 

w Katowicach, ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice (dalej: ADO). 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego. Wysłanie do ADO dokumentów aplikacyjnych oznacza zgodę na udział w tej 

rekrutacji. 

3. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez ADO, 

do dokumentów aplikacyjnych należy zawrzeć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez 

ID Logistics Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice”. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jednakże nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od momentu udostępnienia danych, 

a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż w terminie 

12 miesięcy od momentu udostępnienia danych. 

5. W procesie rekrutacji przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

1) imię (imiona) i nazwisko, 

2) wykształcenie, 

3) kwalifikacje zawodowe, 

4) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

5) adres zamieszkania, 

6) numer telefonu, 

7) adres poczty elektronicznej (e-mail), 

8) wizerunek. 

6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich 

podania może skutkować niemożnością dalszego rozpatrywania Pani/Pana kandydatury 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO następującym podmiotom: 

a. operatorom pocztowym i podmiotom zajmującym się doręczaniem przesyłek, 

b. podmiotowi zewnętrznemu prowadzącemu postępowanie rekrutacyjne. 

8. Aby uzyskać informację na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub skorzystać 

z przysługujących w tym zakresie uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym 

przez ADO Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 

a. listownie – ID Logistics Polska S.A., ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice - najlepiej 

z dopiskiem „Dane osobowe” albo „IODO”, 

b. mailowo – na adres poczty elektronicznej: iod@id-logistics.com. 



9. Przetwarzanie przez ADO Pani/Pana danych osobowych wiąże się z następującymi 

uprawnieniami po Pani/Pana stronie: 

a. prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy podane dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

b. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych 

danych, źródłach ich pozyskania, czasie ich przechowywania, sposobach 

przetwarzania, 

c. prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli dalsze przetwarzanie danych 

osobowych nie jest niezbędne dla dalszego wykonywania umowy albo ze względu na 

uzasadniony interes ADO, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – od tego momentu ADO 

będzie jedynie przechowywał Pani/Pana dane, np. na wypadek konieczności 

wykorzystania ich w przyszłości do dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami, 

e. prawo do uzyskiwania danych i ich przenoszenia – dotyczy wyłącznie przenoszenia 

danych drogą elektroniczną lub na dostarczony przez Panią/Pana nośnik danych, 

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych 

z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 

zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak 

będzie oznaczało rezygnację z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do 

czasu cofnięcia tej zgody. 

12. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych. 

14. Administrator Danych Osobowych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych 

w sposób automatyczny (np. w celu analizy zainteresowań i proponowania na tej podstawie 

nowych usług, w celu ustalenia lokalizacji). 


