
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dolina Nidy sp. z o.o. w Leszczach jako firma działająca zgodnie z krajowymi i światowymi normami 

Systemu Zarządzania Jakością  również w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów                       

na pracowników stosuje najwyższe standardy. 

Mając na uwadze powyższe Dolina Nidy sp. z o.o. uprzejmie informuje, że jest administratorem                   

i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. ustalenie, obrona              

i dochodzenie roszczeń) oraz w celu kontaktu podczas przyszłych rekrutacji – w przypadku wyrażenia 

przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody). 

Jeśli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych 

danych osobowych przez Dolina Nidy sp. z o.o., to umożliwiamy Państwu kontakt listowny pod adresem 

pocztowym siedziby Administratora lub telefoniczny pod numerem tel. 41 357 81 14 oraz elektroniczny 

poprzez adres email: odo@dolina-nidy.com.pl, 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Dolina Nidy sp. z o.o. 

,które świadczą usługi w zakresie działalności prawnej, audytorskiej, informatycznej, pocztowej, 

kurierskiej. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego                 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których 

przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody lub upływu terminu na który została 

udzielona. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Administratora 

dostępu do swoich danych osobowych; usunięcia danych osobowych, sprostowania danych osobowych; 

sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika 

to z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody                            

na przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji są Państwo uprawnieni do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie 

oświadczenia na adres siedziby administratora tj. Leszcze 15, 28-400 Pińczów lub na adres e-mail: 

odo@dolina-nidy.com.pl. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji, a brak 

ich podania skutkuje niewzięciem przez Państwa udziału w procesie rekrutacji. 

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
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