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Klauzula dla kandydatów do pracy 

Klauzula dla osób ubiegających się o pracę  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. 

„Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z sie dzibą w Opolu 45-

772 przy ul.  Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 

160187684 

2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje 

prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl. 

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

dla umów o pracę na podstawie: 
a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy  

b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych 

wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy,  

dla umów cywilnoprawnych na podstawie: 

a) realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  
b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku 

wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie świadczącej 

usługi informatyczne, dostawcy usług chmurowych, dostawcom usług publikacji ogłoszeń o 

pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.  Transfer danych odbywa 

się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą 
przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.   

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody 

w dowolnym czasie.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa.  
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10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

 


