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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA KANDYDATÓW  DO PRACY 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  

4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 

Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 

Komendant 4 RBLog, tel.: 261 651 002, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.  

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog inspektorem 

ochrony danych (dalej: IOD) pod adresem: 

- 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław,  

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;  

- e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl;  

- telefonicznie: 261 651 017. 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2  

na stanowisko …………………………………………………………………………….., 

natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

 

4 RBLog będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana  

w dowolnym czasie. 

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Administrator nie ujawnia Państwa danych innym odbiorcom. 

 

 

                                                           
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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). 
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
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Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  

do zakończenia procesu rekrutacji. 

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące,  

a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie 

są profilowane. 

 

Sposób wycofania zgody 

W celu odwołania zgody prosimy o kontakt z IOD 4 RBLog na jeden z podanych adresów. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

Z klauzulą informacyjną zapoznałam/em się: 

 

……........................................... 

(data oraz czytelny podpis kandydata do pracy) 
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W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez  

4 RBLog prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 

4 RBLog przez najbliższe 3 miesiące. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania 

ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 4 RBLog przez najbliższe  

3 miesiące. 

TAK / NIE* 

……........................................... 

(data oraz czytelny podpis kandydata do pracy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

� Prosimy o umieszczenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – 

jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych,  

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj.: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej). 

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz 

załączonych do niego dokumentach. 

 

……........................................... 

(data oraz czytelny podpis kandydata do pracy) 

 

* Wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 


