
 

 

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

w Partner Logistic Sp. z o.o.  

    Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119/1   z dnia 04.05.2016r. ), dalej RODO, informujemy że:  

    

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Partner Logistic Sp. z o.o.             
z siedzibą w Wolborzu  97-320  ul. Gadki  2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000238260.  
   

2) W sprawie ochrony Pani / Pana danych osobowych można skontaktować się pod adresem 
email: rodo@partnerlogistic.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie powyżej. 
    

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez firmę Partner Logistic Sp. z o.o. w Wolborzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 
RODO.     

4) Pani Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej niż             
w okresie miesiąca po jej zakończeniu. Po upływie tego okresu dane są usuwane i nie będą 
przetwarzane w żadnym celu.      

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.     

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO.    

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie 
spowoduje niemożność uczestnictwa przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.   
  

8) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.  
  

9) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 
profilowane.  

 

  Aplikując na stanowisko proponowane w ogłoszeniu, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez administratora danych Partner Logistic Sp. z o.o.  z siedzibą                    
w Wolborzu w zakresie danych wymaganych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, 
prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).      
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