
                                                                                                                                   
 
 

                                                            
 

             

         

 
 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w CHEMAT Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHEMAT Sp. z o.o., ul. Przemy-
słowa 85A, 62-510 Konin, tel. 63 211 29 29, e-mail: chemat@popchemat.pl

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w kodeksie 
pracy, odbędzie się w celu nawiązania zatrudnienia na podstawie obowiązujących 
przepisów, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO*. W pozostałych przypadkach, na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgody, która może być w każdej chwili cofnięta. Ad-
ministrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

3. W przypadku, gdy nie nastąpi nawiązanie stosunku pracy, Pani/Pana dane osobowe 
zostaną niezwłocznie usunięte.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, jak również prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2), gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza prze-
pisy prawa.

5. Zakres danych, jakie pracodawca ma obowiązek żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie jest wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie okre-
ślonym art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Dane wynikające 
z ustawy, są niezbędne do rozpoczęcia procesu nawiązania stosunku pracy. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału ww. procesie.

7. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie 
na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa 
trzeciego.

*Rozporządzenie 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


