
 

Klauzula stanowi załącznik do Polityki ochrony danych osobowych umieszczonej na stronie 

www.bamar.pl w zakładce „RODO”. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAMAR-POL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (KRS: 0000081234, NIP: 7540403981, REGON: 004538156). 

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. 

Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony 

danych: iod_pol@bamar.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji: 

- na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody - art. 6 ust.1 lit. c i a 

RODO - dla umów o pracę 

- na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i 

a dla umów cywilnoprawnych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w 

przypadku wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie 

z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane portalom rekrutacyjnym, 

hostingodawcy skrzynki e-mail, firmom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom, 

gdy wynika to z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.  W 

przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą 

przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.   

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania 

zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

wzięcia udziału w rekrutacji. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje. 
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Klauzula stanowi załącznik do Polityki ochrony danych osobowych umieszczonej na stronie 

www.bamar.pl w zakładce „RODO”. 
 

I WARSTWA KLAUZULI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ REKRUTACJI 

PRACOWNIKA, WSPÓŁPRACOWNIKA 

 

Administratorem danych osobowych  jest BAMAR-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(KRS: 0000081234, NIP: 7540403981, REGON: 004538156). Pani/Pana dane zbierane są w celu 

rekrutacji. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, 

odwołania zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania dostępne są na stronie www.bamar.pl w 

zakładce ,,RODO”. 

 

KLAUZULA ZGODY NA POTRZEBY PRZYSZŁYCH REKRUTACJI  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMAR-POL Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000081234, NIP: 7540403981, REGON: 

004538156) jako administratora moich danych osobowych,  w celu udziału w przyszłych 

rekrutacjach.  Administrator powiadomił mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres iod_pol@bamar.pl 
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