
 
 
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy 
w PLASTON-P Sp. z o.o. 

1. Administratorem danych osobowych jest PLASTON-P Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, 

ul. Wiejska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000484549. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie 

dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcami danych są: 

a) podmiot medyczny realizujący usługę badań lekarskich z zakresu medycyny 

pracy, 

b) podmiot realizujący usługi z zakresu bhp. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

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

cofnięciem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania zgody na 

przetwarzanie, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia złożenia CV. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi PLASTON-P Sp. z o.o. 

przeprowadzenie rekrutacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do pisemnego wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych.  

8. Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie PLASTON-P Sp. z o.o. Ponadto, 

PLASTON-P Sp. z o.o. udostępnia adres rodo@plaston.com.pl, za pomocą którego można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie danych osobowych 

i realizacji praw wynikających z punktu 7 (w tym w sprawie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na przetwarzanie danych). 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. PLASTON-P Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 


