
Klauzule informacyjne 

Dotyczy: przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych 

Aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez GGG Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 
(Administrator danych) swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. 

 Zgodnie z art. 13 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest 

GGG Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Wielkopolska 1 a, e-mail info@ggg.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu  udziału w niniejszym procesie 
rekrutacyjnym. 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 
w procesie rekrutacyjnym. 

4. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych w toku obecnej rekrutacji  
odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Pana/Pani dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku  
z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ). 

6. Ma Pan /Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo  
do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie kontaktując  
się z administratorem danych pod adresem mail-owym info@ggg.pl  

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez 3 miesiące 
od zamknięcia procesu rekrutacji.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw 
trzecich/organizacji międzynarodowych. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


