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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA  KANDYDATA DO PRACY 
 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 94, 40-816 

Katowice, www. graphic.pl. Kontakt: graphic@graphic.pl 

2. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do 

pracy. Przetwarzanie danych osobowych ma związek z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (obowiązki pracodawcy związane z procesem zatrudniania), a 

także w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b–c ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO w związku z art. 

22
1
 kp).  

3. Dane, które Pan/i poda z własnej inicjatywy są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit a /art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z art. 22
1a

 kp). 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, 

a następnie podlegają archiwizacji przez okres 3 lat, chyba że wyrazi Pan/i wolę uczestnictwa 

w kolejnych/ przyszłych rekrutacjach, co należy wyraźnie zaznaczyć w przesłanym CV. 

5. W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo wycofania zgody na dalsze 

przetwarzanie danych na adres: graphic@graphic.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

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

cofnięciem. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

8. W budynku Administratora stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Pana/i dane osobowe (wizerunek) 

mogą być przetwarzane w drodze monitoringu i podlegać archiwizacji maksymalnie przez 

okres 3 miesiące od nagrania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych 

pozyskanych w drodze monitoringu określa Regulamin dostępny na stronie Graphic sp. z .o.o. 

oraz stosowna klauzula.  
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