
 

 

 
 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Sukces Sp. z o.o. –rekrutacja 
 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sukces Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmie, przy 

ul. Chemicznej 5c, 22-100 Chełm, („Administrator”), adres e-mail: info@slgpoland.com. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu 

pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez 

Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu 

przyszłych rekrutacji - prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Sukces Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmie, przy ul. Chemicznej 5c, 22-100 Chełm, moich danych osobowych 

zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Sukces Sp. z o. o. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie 

zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody. 

5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie przepisów 

prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony 

danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. 

 


