
Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w innych naborach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sobiesław Zasada 

Automotive Sp. z o.o. Sp. k. prosimy o umieszczenie w CV klauzulę o następującej treści: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k.” 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k., adres: 30-

150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19; e-mail: Karolina.Zadecka@zasadaauto.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod24@agileo.it 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty 

upoważnione z przepisu prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od otrzymania zgłoszenia, natomiast w 

przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w kolejnych naborach do ustania celu lub cofnięcia zgody. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować 

brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  


