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RODO 

Kto jest Administratorem 

danych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

MT Consus Maciej Sitarz, Jawor 12A, 56-330 Cieszków, Nip 621 120 18 91, Regon 251555195 

Podstawa prawna dot. 

przetwarzania danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. W przypadku podania szerszego zakresu 

danych niż określone zostały w przepisach prawa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Czy Pani/Pana dane będą 

przekazywane poza Unię 

Europejską? 

Administrator nie będzie przekazywał danych poza obszar Unii Europejskiej  

Komu przekazywane są 

Pani/Pana dane 

osobowe? 

W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane (udostępniane lub powierzone) 

innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do wykonywania praw i obowiązków Administratora 

wynikających z umowy lub z mocy obowiązujących przepisów. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: 

 podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom), którym powierzymy przetwarzanie Pana/Pani 

danych, lub 

 podmiotom, w stosunku do których wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych, lub 

 innym odbiorcom danych, którym z mocy obowiązujących przepisów będzie przysługiwać prawo do 

pozyskania Pana/Pani danych np. organom państwowym  

Informacje na temat tego czy Pana/Pani dane zostały przekazane innemu podmiotowi, w jakiej formie i w 

jakim zakresie są dostępne bezpośrednio u Administratora. 

Z kim można się 

skontaktować w 

kwestiach związanych z 

przetwarzaniem danych 

osobowych? 

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można 

skontaktować się z Administratorem pod  adresem e-mail: info@jaworowydom.pl  

Przez jaki czas są 

przetwarzane Pani/Pana 

dane ? 

 

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. Po tym 

czasie Administrator usunie wszelkie dane osobowe (w tym treść artykułów, które nie zostaną 

zakwalifikowane do publikacji), chyba że w związku z procesem rekrutacyjnym Administrator nawiąże z 

Panem/Panią dalszą współpracę. 

Czy podanie danych jest 

Pani/Pana obowiązkiem ? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

Informacje o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji. 

Administrator nie będzie podejmować względem Pana/Pani żadnych decyzji opierających się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) Pana/Pani danych osobowych, które mogłyby 

wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływać. 

Jakie ma Pani/Pan 

prawa? 

 

 

 

Jako Administrator danych osobowych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich 

sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania na warunkach wskazanych w 

powszechnie obowiązujących przepisach. 

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania 

ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych 

bezpośrednio innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa. 

W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani 

prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem. 

Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, żądania ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich 

przetwarzania  dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: info@jaworowydom.pl 

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochronny danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


