
Podstawowy obowiązek informacyjny  
w zakresie ochrony danych osobowych  

na potrzeby rekrutacji w Elbest Security sp. z o.o.  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 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”) 
informujemy, że:  
 

I. Administrator danych osobowych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. 1 Maja 63. 
Adres do korespondencji: Elbest Security sp. z o.o. ul. Św. Barbary – Budynek WN/B-4, 97-410 Rogowiec. 
 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem iod@elbestsecurity.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w punkcie I powyżej. 
 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) 
i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;  

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza 
wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.  
Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – 
o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu 
rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej 
ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie;  
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie 
lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
 

IV. Okres przetwarzania danych 
Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane 
osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą 
W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych 
przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) 
danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia 
danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  
 

VI. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.  
Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane dla celów rekrutacyjnych koniecznych do uzyskania zgód 
korporacyjnych także współpracującym ze spółką podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE. 
 
VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG  
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.  
 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa 
powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.  
 

 
 
 
……………………………………  
data, czytelny podpis kandydata 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV 

i innymi dokumentami dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy 
na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce Elbest Security sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania 
danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.  
 
 
 
……………………………………  
data, czytelny podpis kandydata 


