
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
dla celów rekrutacji 

 
            Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, 
Pitulski Piotr sp. jawna w Toruniu przy ul. ul. Chrzanowskiego 29, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu 
VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000295900, REGON 870330525, NIP 
8791030934 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) w celu realizacji procesu rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 
KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. b RODO) gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także w zakresie danych zebranych podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną, dodatkową odrębnie wyrażoną zgodę zawartą w 
formularzu aplikacyjnym Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także 

a) w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, innych niż wymienione 
niż w art. 221 § 1 KP (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. a 
RODO) 

b) w zakresie wizerunku (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. a 
RODO) 

c) w zakresie prowadzenia przyszłych rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z 
art. 6 ust.1 lit. a RODO) 

4. Jeżeli wyrazi Pan/i którąkolwiek z wskazanych w punkcie 3 lit. a - c zgód przysługiwać będzie Panu/i 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w 
korespondencji e-mail na adres mtl@mtl.com.pl.  

5. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do wzięcia udziału w 
rekrutacji. Podanie zgód o których mowa w punkcie 3 lit. a i b powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na 
możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie stanowiło podstawy do niekorzystnego traktowania kandydata i 
nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia) 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o 
zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub 
wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Pani/Pana dane osobowe możemy 
przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem 
rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają 
w jego imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe, informatyczne, operatorzy pocztowi, jak 
również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych np. organy podatkowe. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.  

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

10. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie 
przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

11. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 

 

 


