
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EduRoCo sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5; NIP: 727-283-11-21, KRS: 0000732470.  

2. Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w następujących celach: 

a. związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana na stanowisko określone w ogłoszeniu, 

b. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania dotyczące procesu rekrutacji. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest niezbędne dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora(art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

a. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

b. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji a 

następnie 10 lat, od chwili zakończenia procesu rekrutacji. Okresy te dotyczą również Oferentów, 

którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych, 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych, 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro 

Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


