
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDROWIT SA z siedzibą  

w Piekarach Śląskich, 41-940, ul. Bytomska 88. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ZDROWIT SA z siedzibą w Piekarach Śląskich: adres 

mail: iod@aptekizdrowit.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 

1 pkt a i c RODO.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu Personalnego administratora danych.  

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, nie dłużej 

jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od 

zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach 

prowadzonych przez  ZDROWIT SA z siedzibą w Piekarach Śląskich. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez 

ZDROWIT SA z siedzibą w Piekarach Śląskich.  

10) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

11) Prosimy o zawarcie w treści CV zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania) zawartych w moim CV przez ZDROWIT SA z siedzibą w Piekarach Śląskich na potrzeby 

prowadzenia procesu rekrutacji. 
 

12) Jeżeli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w treści CV zgody o następującej 

treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym w sposób zautomatyzowany w formie 
profilowania) zawartych w moim CV przez ZDROWIT SA z siedzibą w Piekarach Śląskich na potrzeby 

prowadzenia przyszłych procesu rekrutacji. 

 
 

 


