
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, OPEGIEKA Sp. z 

o.o. w Elblągu uprzejmie informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest OPEGIEKA sp. z o. o. w Elblągu (82-300), al. Tysiąclecia 11 

(Administrator). 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Wechterowicz, kontakt email: iod@opegieka.pl. 

3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji procesu 

rekrutacji, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów 

wykonawczych oraz 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a), b) RODO 

5. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do 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. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której 

Pani/Pan będzie brał/a udział jedocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału procesie rekrutacji.  

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane przetwarzane przez OPEGIEKA sp. z o. o. nie będą przesyłane do państw trzecich. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu. 


