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KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  

jest Integrale IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Winogrady 18a, 61-663 Poznań, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000653039 posiadającą numer NIP 

7393892156, numer REGON 366094210, BDO 000515733. której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo  

dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych. (katalog praw należy dostosować zależnie od 

wykorzystywanych narzędzi i sposobu prowadzenia rekrutacji, przez pryzmat poszczególnych 

praw, zwłaszcza prawa przenoszenia). 

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Dane będą przetwarzane  

dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału  

w rekrutacji. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  

jest zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom/kategoriom odbiorców, ani 

nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do 

państw trzecich.  

 

Dane osobowe  

przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach 

tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub 

do czasu na który została wyrażona zgoda . 

Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na Państwa wpływa. 


