
Informacje o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma:  
PROVENTO Monika Dzikowska,  
z siedzibą: 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 43b/1   
NIP: 784 206 76 17 ,  
REGON: 301466352,   

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem,  
e-mail: biuro@provento.info,  
telefon: [61] 429 72 50.  

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w 

ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli stosowna zgoda została 

wyrażona w treści aplikacji. 

4. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa 

i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie Pani/a dobrowolnej zgody, która została wyrażona przy 

złożeniu aplikacji. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału 

w procesie rekrutacji. 
 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  
6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 

3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub okres 1 roku od momentu otrzymania 

aplikacji. Pani/a dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez 

okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan 

brała/brał udział.  
 
7. Ma Pan/i prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  
9. W oparciu o posiadane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/a zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
 

Otrzymałam/łem: .......................................................................................................................  
data i podpis 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

