
Aplikując do nas prosimy o zawarcie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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. 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

KANDYDATA DO PRACY 

W związku z wymogami 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, „RODO”) 

przedstawiamy Pani/Panu następujące informacje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Przewoźny prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą MACIEJ PRZEWOŹNY "EQUI VET SERWIS" – dr Maciej Przewoźny, Wygoda 6, 64 320 Buk, 

NIP 6991841352, REGON 411555702, dalej jako Administrator Danych. 

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się kontaktować z Administratorem Danych 

w następujący sposób:  

a) numer telefonu: 664 173 505; 

b) adres e-mail: klinika@klinika-konie.com.pl; 

c) pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej; 

d) osobiście w siedzibie Administratora Danych pod adresem wskazanym w pkt. 1 powyżej. 

 

3. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane przekazane przez kandydata do 

pracy, a zwłaszcza dane identyfikacyjne, dane adresowe, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wizerunek. 

 

4. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie 

zgody wyrażonej przez Pana/Panią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymał od Pani/Pana. Podanie Pani/Pana danych nie było 

obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. 

 

6. Administrator realizuje Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Pouczenie o prawach: 

ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym 

z Administratorem Danych w zakresie usług IT. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia danych 

Administratorowi Danych. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji 

 

10. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, a więc państw leżących poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana kandydatury 

w procesie rekrutacji. 

 


