
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 
 
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 (zwanym dalej: „RODO”), 
uprzejmie informujemy, że: 
 

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Seppeler Ocynkownia Śląsk spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 38, 32-500 Chrzanów, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038725. 

 
2) Możesz skontaktować się z nami: 

a. korespondencyjnie – na adres: ul. Kroczymiech 38, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dane osobowe - 
rekrutacja”, 

b. za pośrednictwem poczty e-mail wysyłanej na adres: rodo@ocynkownia.pl,  
c. telefonicznie – na numer telefonu: +48 32 64 970 90. 

 
3) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować: 

a. drogą elektroniczną – na adres: rodo@ocynkownia.pl lub 
b. telefonicznie – na nr telefonu: +48 32 64 970 90. 

 
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz celach wskazanych 

w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz. 
 

5) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu 
pracy, natomiast w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazanych w tym przepisie danych 
osobowych, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie 
Twojej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem realizowanym 
przez Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

 
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

a. podmioty działające na zlecenie i w imieniu Administratora, w tym: (1) podmioty zewnętrzne dostarczające 
i wspierające systemy teleinformatyczne, (2) podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność 
Administratora; 

b. niezależni administratorzy danych: (1) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, (2) 
spółki z grupy Seppeler, do której należy Administrator, tj. O.S. Beteiligungs GmbH  
i Seppeler Holding und Verwaltungs GmbH & CoKG. 

 
8) Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez 

Ciebie dodatkowej dobrowolnej zgody na dalsze przetwarzanie danych, dane usunięte zostaną po okresie 24 
miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

 
9) Informujemy o przysługującym Ci prawie do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  
b. sprostowania swoich danych osobowych, 
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d. przenoszenia danych, 
e. cofnięcia zgody, 
f. usunięcia danych, 
g. ograniczenia przetwarzania,  

 
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie Twojej zgody 
przed jej cofnięciem.  
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać kontaktując się z nami pisemnie lub za pośrednictwem poczty  
e-mail – z użyciem danych wskazanych w pkt 2.   

 
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


