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Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w firmie 

Eltrim Kable Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: 

Eltrim Kable Sp. z o.o.  z siedzibą w Ruszkowo 18, 13-200 Działdowo 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@eltrim.com.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania      

rekrutacyjnego.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 

Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na 

podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO 

5) Odbiorcą danych osobowych będzie: Eltrim Kable Sp. z o.o.  

6) Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na 

wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 

wykorzystywane przez 36 miesięcy. 

7) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, 

gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa UODO 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji prosimy o załączenie poniższego tekstu 

zgody do CV: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

wykorzystania ich w tej i w przyszłych rekrutacjach. 
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