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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy 
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; RODO) informujemy, iż: 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lambertz Polonia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Katowickiej 170, 41-705 Ruda Śląska (dalej: „Lambertz”). Możesz się z nami skontaktować: 

• - poprzez e-mail: office@lambertz.com.pl 

• - listownie na adres: 40-705 Ruda Śląska, ul. Katowicka 170  
 

2. Cel i podstawy przetwarzania  

W przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, Twoje dane osobowe będą 

przetwarzane co najmniej w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, jednocześnie 

masz możliwość przekazania nam innych danych, które będziemy przetwarzać na podstawie 

Twojej zgody (wyrażonej poprzez umieszczenie danych w aplikacji), która może zostać 

odwołana przez Ciebie w dowolnym czasie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych będą: 

• niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 

6 ust. 1 lit b RODO); 

• przetwarzanie jest niezbędne ze względu na obowiązek prawny, czyli na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy; 

• zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy 

(dane dobrowolnie przez Ciebie podane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

3. Odbiorcy danych  

Odbiorcą Twoich danych będą nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, biurom księgowym. Takie 

podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie 

z naszymi poleceniami. 

 

4. Okres przechowywania danych  

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania 

aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody 

na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą 

wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Po tym czasie Twoja dane zostaną usunięte z naszych 

systemów. 

 

5. Przysługujące prawa  

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 
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• prawo do wycofania zgody w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

przy czym cofnięcie zgody na nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało 

miejsce przed jej cofnięciem; 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu; 

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych 

prawem. 

 

6. Prawo do wniesienia skargi  

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

7. Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest 

wymogiem, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych 

danych jest dobrowolne. 

 


