
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W AUTOSAN sp. z o.o.

Na podstawie  przepisów  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

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

(38-500) przy ul. Lipińskiego 109, NIP: 865-21-42-339, REGON: 830458200 Tel.: +48 13 465 01

26, e-mail: info@autosan.pl zwana dalej „Administratorem”.
2. Osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość  przetwarzania  danych  jest  Inspektor  Ochrony

Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@autosan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia

umowy  o  pracę,  a  w  przypadku  wyrażenia  dodatkowej  zgody,  również  w  celu  przyszłych

rekrutacji,  na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO.  Zgoda będącą podstawą przetwarzania

danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolnej,  a  brak  wyrażenia  zgody,  spowoduje  brak

możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. 

4. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu

czynności Administratora:

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty  świadczące  Administratorowi  usługi  doradcze,  konsultacyjne,  audytowe,

szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony

miejsca pracy;

b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji

lub do momentu cofnięcia  zgody,  a  przypadku wyrażenia  zgody na przetwarzanie  danych

osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich

sprostowania,  prawo  do  usunięcia  danych  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. W  dowolnym  momencie  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  wyrażonych  zgód  na

przetwarzanie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do na

postawie zgód przed ich wycofaniem. 
9. Informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  w  razie  stwierdzenie

naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (niezgodność przetwarzania z RODO)

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy,  że  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,

w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
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Informacji  związanych  z  przetwarzaniem  danych  udziela  Inspektor  Ochrony  Danych  pod  adresem

e mail: iod@autosan.pl.
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