
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 

CELACH REKRUTACYJNYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

rekrutacji na stanowisko handlowiec przez Krzysztofa Sebastiańskiego oraz Rafała 

Jarzębskiego, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - WDB S.C., 

ul. Wałbrzyska 43A, 52-314 Wrocław, REGON: 381566410, NIP: 8992852264, e-mail: 

sklep@wszystkodlabiura.pl, tel.: 71 714 22 23. 

………………………………….. 

data oraz podpis 

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

kolejnych rekrutacji na stanowisko handlowiec przez Krzysztofa Sebastiańskiego oraz 

Rafała Jarzębskiego, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - 

WDB S.C., ul. Wałbrzyska 43A, 52-314 Wrocław, REGON: 381566410, NIP: 8992852264, 

e-mail: sklep@wszystkodlabiura.pl, tel.: 71 714 22 23. 

………………………………….. 

data oraz podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest są Krzysztof Sebastiański oraz Rafał 

Jarzębski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - WDB S.C., ul. 

Wałbrzyska 43A, 52-314 Wrocław, REGON: 381566410, NIP: 8992852264, e-mail: 

sklep@wszystkodlabiura.pl, tel.: 71 714 22 23., dalej jako: Administrator. 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako: RODO) i innymi powszechnie 

obwiązującymi przepisami. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

na stanowisko handlowiec na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać 

dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed 

takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich 

innych stosownych informacji.  

4. W razie wyrażenia zgody przez Pana/Panią na uczestniczenie w kolejnych procesach 

rekrutacyjnych na stanowisko handlowiec Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą 



na podstawie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO. 

5. Administrator będzie przetwarzać podane przez Pana/Panią w zgłoszeniu dane osobowe, 

w szczególności: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres (kraj, kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania), informacje dotyczące wykształcenia oraz 

dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.  

6. Podanie przez  Pana/Panią danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji. 

7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi prawne, księgowo – kadrowo oraz informatyczne. 

8. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Pana/Pani (osób, 

których dane dotyczą).  

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zakończenia 

procesu rekrutacji na ww. stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na udział także w 

przyszłych procesach rekrutacyjnych do czasu cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody, 

jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.  

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do ich przeniesienia. Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres e-mail: praca@wszystkodlabiura.pl.  

………………………………….. 

data oraz podpis 


