
 

Klauzula informacyjna Rekrutacja pracowników 
 
Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie pod adresem ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów-
Grabina, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000341683, NIP 5361097644 (dalej również jako: „Grodno”) szanuje prywatność 
Pani/Pana danych osobowych.  
Niniejszym opisujemy jak Grodno będzie, jako Administrator danych, przetwarzać dane osobowe 
na Pani/Pana temat dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane przez 
Panią/Pana stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dla celów przyszłych 
rekrutacji w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Niniejszym obowiązek 
informacyjny wynika z art. 13 ust. 1-2 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 (dalej „RODO”). 
I. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Grodno Pani/Pana danych 
osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: iod@grodno.pl 
II. Grodno będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 
- na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy (Art. 221 § 1 
pkt 4 – 6 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast w przypadku danych 
określonych w art. 22¹ § 1 pkt 1 – 3 Kodeksu Pracy podstawą przetwarzania ww. danych 
osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 
- podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych w zakresie nieokreślonym 
przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych 
osobowych. Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO), 

b) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana 
zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przekazanych 
w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest 
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

III. W zakresie wskazanym w pkt II lit. a) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia 
procesu rekrutacji. 
W zakresie wskazanym w pkt II lit b)  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. 
IV. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych 
oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych.  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
Powyższe żądania oraz oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
można przesłać na adres e-mail: iod@grodno.pl. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez 
przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora 
danych i którym te dane są powierzane. 
VI. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. 
VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy 
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 
danych jest dobrowolne. 
VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz organizacji międzynarodowej. 
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