
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez APT WORK spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Markach, ul. Kościuszki 43 (05-270) zgodnie 
z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  
 
Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze zgłoszenie było procedowane także w przyszłych rekrutacjach prosimy o 
dołączenie następującej klauzuli. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez APT WORK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółkę komandytową moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych APT WORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytową siedzibą w Markach, przy ul. Kościuszki 43. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o procesie przetwarzania oraz przysługujących Ci prawach 

znajduję się pod linkiem http://www.padmaart.pl/klauzula.pdf 

 
KLUAZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACJI 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych APT WORK spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytową siedzibą w Markach, przy ul. Kościuszki 43, zwana dalej 

Administratorem. 

 

2) Możesz się z nami skontaktować  

a. listownie: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, 

b. przez e-mail: rekrutacja@aptwork.pl 

 

3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
 

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:  

• ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;  

• ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które 
aplikujesz; 

• wybrać odpowiednią osobę do pracy/współpracy u nas.  
 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:  

• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie danych w celach, gdyby doszło do 
zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; 
data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. 

• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli 
przekazujesz nam dane w celach, gdyby doszło do zawarcia innej umowy niż umowa o pracę oraz 
gdy przekazujesz nam inne dane niż wskazane punkcie w pierwszym np. wizerunek.  

• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
wyników testów kwalifikacyjnych i językowych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić 
Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią 
osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.  

 
5) Okres przechowywania danych osobowych  
 

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na 
stanowisko, na które aplikujesz lub przez okres dwóch lat od zakończenia rekrutacji, jeżeli 
wyraziłeś taką zgodę. 
 

6) Dobrowolność podania danych 

mailto:rekrutacja@aptwork.pl


 
Podanie danych poza wskazanymi w art. 22 (1) kodeksu pracy jest dobrowolne. 

 
7) Odbiorcy danych  

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:  

• naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. 
dostawcom usług IT, dostawcom usług rekrutacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

• dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar UE. 
 
8) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9) Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych, 

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

e) przenoszenia danych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 

danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.  

 

Jeżeli posiada Pani/Pan pytania w zakresie sposobu wykonywania praw prosimy o kontakt na dane 

adresowe z pkt. 2 powyżej. 

 
  



 


