
Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji 
 
 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 265, dane kontaktowe Administratora 
to: e-mail: asmp@asmp.pl; tel.: +48 12 285 14 24  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) art. 6 ust. 
1 pkt c)  RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania tej rekrutacji. 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
5. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pani/Pana dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa; ich 

nieprzekazanie uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacji a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne.  

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 
danych w ramach swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym ASMP spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).  

8. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji. 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
w zakresie niezbędnym do załatwiania spraw związanych ze procesem rekrutacji  

 
 

Ja, niżej podpisany/a: 
 
 …………………………………………………………………………….…………Pesel………………..……...……... 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez: ASMP spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w: 32-080 Zabierzów ul. Krakowska 265, 
w celu przeprowadzenia  rekrutacji  na wymienione w ogłoszeniu stanowisko  pracy.  

TAK     NIE 
 
Udzielona zgoda dotyczy również  rekrutacji na inne stanowisko dla których zostanie uruchomiony proces 
w przyszłości. 

TAK     NIE 
 
 

……………………….………………….…………… 
(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 


