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Elbląg, dnia …………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych  w zakresie rekrutacji  

na stanowisko pracy mistrz formierni 
w Odlewni Elzamech Spółka z o. o. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Odlewnia Elzamech Spółka z o.o. z siedzibą przy  ul. Towarowej 28, 
00-839 Warszawa, 
Przedstawiciel Pan Edward Krasiński – Prezes Zarządu, tel. 883 369 410 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Pan Dariusz Klimowski 
Tel. 55 239 48 74 
e-mail: IOD@fioi.org                                

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy 
oraz w przypadku wyrażenia zgody w swojej aplikacji –  w dalszych 
procesach rekrutacyjnych.  

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Art.22.1 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 
2018 r., poz. 917) ,  udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie 
danych. 

Zakres przetwarzania danych osobowych: 

1. imię (imiona) i nazwisko, 
2. data urodzenia, 
3. dane kontaktowe wskazane przez kandydata, 
4. wykształcenie, 
5. kwalifikacje zawodowe, 
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Twoje dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w 
przepisach prawa.   

Okres przechowywania danych: 
Twoje dane będą przechowywane na czas trwania rekrutacji i przez 
okres  1 roku od momentu otrzymania aplikacji 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu        

Ochrony Danych Osobowych. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
Wymogiem art.22.1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz pobrane dobrowolnie. Brak podania 
danych skutkuje nie wywiązaniem się z wymogów ustawy. 

Pani/Pana dane: 
Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 
ani profilowaniu. 

 
Jeśli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą 
zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Odlewnię Elzamech z siedzibą w  Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 
28  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 
roku od złożenia aplikacji. 


