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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Kandydaci na pracowników 

Niniejszym oświadzam, iż: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak*: 

 imię (imiona) i nazwisko 

 datę urodzenia 

 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 

 wykształcenie 

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

 numer telefonu 

 adres e-mail 

 wizerunek 

 kopia paszportu**/kopia dowodu osobistego 

 

przez SERWIS PLUS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(00-559) przy ulicy Chopina 7 lok. 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000244352, NIP 5262891379, o kapitale zakładowym 100.000 zł, (Administrator danych 

osobowych);  

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji.  

3. wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

innych procesów rekrutacyjnych teraźniejszych i przyszłych prowadzonych przez 

Administratora.  

4. podanie moich danych jest dobrowolne i zgodne z prawdą.  

5. przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie mojej zgody oraz art. 

22¹ k.p.  

6. zostałem/łam poinforomowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym 

momencie.  

7. zostałem/łam poinforomowany/a, iż moje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej 

aniżeli wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

8. zostałem/am poinformowany/a przez Administratora danych osobowych, że posiadam 

prawo: 

 żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora 

 przenoszenia danych, 



*) niepotrzebne skreślić 

**) dotyczy cudzoziemców 

 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy 

czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, króego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

9. zostałem/łam poinforomowany/a, iż moje dane osobowe takie jak: imię (imiona) i 

nazwisko; data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane będą na podstawie 

art. 22¹ k.p.  

10. zostałem/zostałam poinformowany/a, że moje dane osobowe podmiotom 

współpracującym z Administratorem w zkresie zatrudniania pracowników, 

kontrahentom Administratora, na rzecz których Administrator prowadzi rekrutację oraz 

właściwym organom w celu udzielenia zezwolenia na pracę**.  

11. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym obowiązek podania 

danych dotyczy wyłącznie danych określonych w art. 22¹ k.p. pozostałe dane osobowe 

będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i nie stanowią podstawy do 

wyłączenia możliwości prowadzenia rekutacji mogą jednak utrudnić lub uniemożlwić 

proces rekrutacji z przyczyn niezależnych od Administratora. 

12. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że Administrator nie podejmuje 

zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

 

  


