
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji 

pracodawcy Motor Centrum Sp. z o.o. 
 

Działając zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) nr 2016/679,  

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

swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) informujemy, że  w związku z  realizowanym procesem 

rekrutacji, pracodawca zbiera oraz przetwarza Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych następuje 

na zasadach niżej opisanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  

przy ul. Miałki Szlak 4/8, NIP: 583-25-80-298. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w sprawach 

realizacji praw jakie przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

Dagmara Przędzik-Korol 

Adres e-mail: rodo@motorcentrum.pl 

Tel.: +48 58 321 89 43 

3. Cele przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie przez 

pracodawcę,  

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane przez administratora dla celów przyszłych rekrutacji,  

jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.  

4. Podstawy prawne: 

Podane  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b), ust. 1 c) RODO, w oparciu  

o przepisy  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku, w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.  

z 2018 poz. 2369), a także na podstawie Państwa zgody w przypadku konieczności jej uzyskania (art. 6 ust. 

1 a RODO).  

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe i niezbędne do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą.  

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

-  firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi księgowe, prawnicze, 

informatyczne, marketingowe, doradcze, ochroniarskie, sprzątania, kurierskie i inne,  

-  uprawnionym organom i instytucjom państwowym, w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze oraz na żądanie uprawnionych organów, np. prokuraturze, policji, sądom, 

urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Generalnemu Inspektorowi Danych 

Osobowych,  i innym. 

7.   Okres przechowywania danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu 

procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłych 

rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. 
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8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu prawa: 

➢ prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

➢ prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,  

➢ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

➢ prawo do przenoszenia danych.  

➢ w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody na 

 przetwarzanie w dowolnym momencie. 

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej 

sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego tj.: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl 

10. Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach 

prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie  

na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych,  w tym na profilowaniu.  

11. Dane kontaktowe administratora danych: Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek  

za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacyjnych: e-mail na adres: rodo@motorcentrum.pl,  

tel.: +48 58 321 88 00, +48 58 321 88 88 , +48 58 321 88 77 

Na adres korespondencyjny: Motor Centrum Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk  
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