
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla Kandydata 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej 

RODO, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BTS spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksownicza 1,  

42-523 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Sądu Gospodarczego pod 

numerem KRS 0000049437, REGON: 276464932, NIP 6292136949, kapitał zakładowy  

w wysokości 5 183 500,00zł.  

2. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych w BTS Sp. z o.o. adres: 42-523 Dąbrowa 

Górnicza ul. Koksownicza 1, adres e-mail: iod@btsdg.pl, tel.: +48 (032) 757-54-55. 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z dokumentu potwierdzającego tożsamość będą przetwarzane 

w zakresie: .imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres  

do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wybrane dane 

kontaktowe – zgodnie z kodeksem pracy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO a, szczególnie 

tych wskazanych w CV lub innych dokumentach przedstawionych przez kandydata. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 

RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu art.4 pkt. 26 RODO. 

7. W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu, Administrator będzie 

przetwarzał Pani/Pana dane również w celu zapewnienia właściwej reprezentacji 

i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu.  

8. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, 

a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu 

Administratora. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach 

o rachunkowości, prawa pracy. 



9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

10. Kategorie odbiorców danych Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom 

upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. 

11. Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratorów. Ponadto Administrator może przekazywać Pana/Pani dane 

podmiotom przetwarzającym dane przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa  

oraz kontrolą ze strony administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania.  

12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

13. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane  

w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje 

Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana 

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  

do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.  

14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. Informacja o wymogu podania danych w zakresie w jakim przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, 

podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie współpracy z Administratorem  

oraz zawarcie i realizacja umowy.  

15. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Administratora: BTS Sp. z o.o. adres; 42-523 Dąbrowa 

Górnicza, ul. Koksownicza 1 adres e-mail  iod@btsdg.pl, tel. +48 (032) 757-54-55 lub do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 36 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

17. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

 

………..…………….................................  ………..……………................................. 

(miejscowość i data)        (podpis osoby poinformowanej) 


