
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH „TESKO STEEL” SP. Z O.O

Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

dla kandydatów do pracy w  „Tesko Steel” Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a; 

44-203 Rybnik 

Szanowni Państwo, 

W ramach obowiązku wynikającego z tytułu wejścia w życie 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych oraz

przysługujących Państwu z tego tytułu uprawnieniach.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: „Tesko Steel” Sp. z o.o. z siedzibą

w Rybniku 44-203, ul Brzezińska 8a, co jest zgodnie z  art. 4 pkt 7 RODO.

Koordynator ds Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył  koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej  KOD),  z którym

można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym

związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres rodo@teskosteel.com.pl a także

pocztą tradycyjną na adres „Tesko Steel”  Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-203, ul  Brzezińska 8a z

dopiskiem „RODO”.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez „Tesko Steel” Sp. z o.o.

1. Dotyczy osób zainteresowanych zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. 

Pozyskane dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks Pracy i aktów do niej wykonawczych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji

na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze

wskazanymi wyżej aktami. 

Celem  przeprowadzenia  skutecznego  procesu  rekrutacji  obowiązkowe  jest  podanie  danych

osobowych,  które  określone  zostały  w/w  aktach.  Odmowa  podania  przedmiotowych  danych

uniemożliwia  uczestnictwa w procesie rekrutacji.

mailto:rodo@teskosteel.com.pl


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH „TESKO STEEL” SP. Z O.O

Udostępnienie   przez  Aplikanta  danych  wykraczających  poza  te  wynikające  z  powyższych

przepisów prawa mogą ulec przetworzeniu przez „Tesko Steel” Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata do pracy. 

2. Dotyczy osób zainteresowanych współpracą z „Tesko Steel” Sp. z o.o.  na podstawie umowy

cywilnoprawnej.

Otrzymane dane osobowe Kandydata do współpracy będą przetwarzane na podstawie jego zgody

tj.  co reguluje art.  6 ust.  1 lit.  a)  RODO. Pozyskane dane będą analizowane wyłącznie  w celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

Aby  kandydat  mógł  brać  udział  w  rekrutacji  niezbędne  jest  wyrażenie  przez  niego  zgody  na

uruchomienie tego procesu. 

Niezależnie od tego w jakie formie mogą zostać zatrudnione do pracy osoby aplikujące na konkretne

stanowiska,  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  wzięcia  udziału  w  przyszłych  procesach

rekrutacyjnych organizowanych przez „Tesko Steel” Sp. z o.o. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a)  RODO tj.  odrębnie  wyrażonej  w  tym celu  zgody,  która  jest  dobrowolna.  Jednakże  brak  zgody

uniemożliwi realizację powyższych celów. 

Prawa osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie przetwarzanych danych.

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie  przysługują następujące prawa wynikające z wejścia w życie

przepisów RODO:  

 prawo dostępu do danych,

 prawo do skorygowania danych,

 prawo do ograniczenia przetwarzania,

 prawo  do  usunięcia  danych  -  bez  podania  przyczyny,  co  jednak  nie  będzie  miało  wpływu  na

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

cofnięciem.

 prawo do przenoszenia danych – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6

ust.  1  lit.  a)  lub  art.  9  ust.  2  lit.  a)  lub  na podstawie  umowy w myśl  art.  6  ust.  1  lit.  b);  oraz

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odbiorcy danych osobowych
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Dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być przekazywane do podmiotów obsługujących „Tesko Steel”

Sp. z o.o. w zakresie technicznym i informatycznym (w tym serwisowania sprzętu informatycznego a także

dostarczania, wdrażania oprogramowania etc.).

Przekazywanie danych

Dane osobowe Kandydatów do pracy przekazane bezpośrednio „Tesko Steel”  Sp.  z o.o.  z siedziba w

Rybniku nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG). 

Okres przechowywania danych osobowych

1. Uzyskane dane osobowe będą przechowywane na czas trwania procesu rekrutacji. 

2. W  sytuacji  gdy  kandydat  do  pracy  wyraził  zgodę  na  wzięcie  udziału  w  przyszłych  procesach

rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym

celu, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Administrator 


