
I n f o r m a c j a o p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDAN Sp. j. Pawlak i s-ka. z siedzibą w 
Bydgoszczy.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

1. listownie: ul. Franza Blumwego 21, 85-862 Bydgoszcz
2. telefonicznie: +48 52 342 21 83
3. pocztą elektroniczną: medan@medan.biz.pl

Inspektor ochrony danych

Nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (1) będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie 
nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowana jako zgoda (2) na przetwarzanie danych 
osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można 
odwołać w dowolnym czasie.

(1) Art. 22[1] §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369)

(2) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO -  świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane są przetwarzane

Źródło danych osobowych 

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od kandydatów.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcy którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe to wyłącznie upoważnieni 
pracownicy administratora oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom
jedynie działającemu na zlecenie administratora.  Dostawcy usług informatycznych i 
teleinformatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres trwania procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów 
przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy. W 
przypadku wycofania zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie



rekrutacji.

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
1. dostępu do swoich danych
2. do sprostowania, poprawienia danych
3. do usunięcia danych
4. do ograniczenia
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Dodatkowe informacje

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu

Państwa dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Podstawa prawna
RODO Zgodnie z art. 14 ust. 1-4 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) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) –  jako „RODO” 


