
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie 
rekrutacji 

Administratorem Danych jest: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą  

w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Kaniowska 3, NIP: 652-11-67-160, REGON 

273074410, KRS 0000084770.  

Kontakt: tel. 32 714 30 00 / e-mail: sekretariat@walcownia.com.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu 
prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań 
do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także  
w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu 
prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych: 

• art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach 
szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe konieczne do zawarcia umowy,   
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje lub 

dane podane w szerszym zakresie niż określone w kodeksie pracy, 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Podanie danych osobowych określonych w przepisach prawa jest obowiązkowe w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne.  

Przysługujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w okresie prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu po zakończeniu rekrutacji, a gdy wyraziła 
Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu usunięcia zgody. Wzór zgody na 
przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji zawiera formularz DK-39 (do pobrania  na 
stronie internetowej https://walcownia.com.pl). 

Udostępnianie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić podmiotom 
w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 
RODO. 
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