
  
 
 

 
 

  

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY, 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Elektryczne ANIA Boguccy sp. 
z o.o. sp.k., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, NIP: 832 000 41 79, tel. 43/843 41 45, e-mail: 
rekrutacja@centrumelektryczne.pl. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej 
dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu 
na możliwość udziału w rekrutacji.  
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Elektrycznego ANIA Boguccy Sp. z o.o.  
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 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 (określane jako „RODO”  lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”): 
1. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. 
2. Posiada Pani/Pan prawo  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy RODO. 
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby prowadzonych i przyszłych (za zgodą) procesów rekrutacji 
przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy od momentu przesłania CV. 
5. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem 
email: a.bednarek@centrumelektryczne.pl 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG (Europejski Obszar 
Gospodarczy). 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYSZŁYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH 

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez CENTRUM ELEKTRYCZNE ANIA 
BOGUCCY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w WIELUNIU, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmuję do 
wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 
osobowych”. 

  


