
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
(ADO) jest spółka pod firmą: ARVATO POLSKA z 
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-
697 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 
19.326.500,00 zł, NIP: 5270203276, 

2) Z Inspektorem ochrony danych u ADO można 
skontaktować się poprzez: 
a) email: iod@arvato.pl 
b) listownie: Inspektor Ochrony Danych 

 Arvato Polska Sp. z o.o. 
 ul. Kolejowa 150 
 62-064 Plewiska 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia 
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. przetwarzanie 
niezbędne do wykonania umowy). Podstawą 
przetwarzania danych w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych jest odrębnie wyrażona zgoda 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a.); 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
do spółek powiązanych z ADO w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane 
do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 
przez okres 24 miesięcy, lub w przypadku 
wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacji, do 
momentu cofnięcia zgody; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 
warunkiem umownym; ich podanie jest 
dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie nieuwzględnienie 
Pani/Pana w rekrutacji; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 

INFORMATION CLAUSE 

 

According to art. 13 para. 1 and 2 of the General Data 
Protection Regulation of 27 April 2016, I inform that: 

1) Your Personal Data Administrator (PDA) is a 
company under the business name of: ARVATO 
POLSKA with its registered office in Warsaw, Al. 
Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, entered 
into the Register of Entrepreneurs kept by the 
District Court for the Capital City of Warsaw in 
Warsaw, 12th Commercial Division of the National 
Court Register, under the KRS number 0000007209, 
initial capital: 19.326.500,00 PLN, NIP no. (Tax 
Identification Number): 5270203276. 

2) You can contact the Data Protection Officer (DPO) 
through: 
a) email: iod@arvato.pl 
b) letter: Inspektor Ochrony Danych 

Arvato Polska Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 150 
62-064 Plewiska  

3) Your personal data will be processed in order to 
conduct the recruitment process and sign of the 
agreement on the basis of art. 6 para. 1 point b) of 
the General Data Protection Regulation of 27 April 
2016 (i.e. the necessary processing for the 
performance of a contract ). The basis for the future 
recruitment processes will be art. 6 para. 1 point a) 
(i.e. consent to the personal data processing); 

4) Your personal data could be transferred to PDA’s 
affiliated companies in order to conduct the 
recruitment process; 

5) Your personal data will not be transferred to any 
third country/international organization; 

6) Your personal data will be kept until the 
recruitment process is completed; 

7) you have the right to access, rectify, transfer, 
delete or restrict the processing of your personal 
data; you also have the right to object, withdraw 
your consent at any time without affecting the 
lawfulness of processing, which was made on the 
basis of the consent before its withdrawal; 

8) You have the right to file a complaint with the 
PUODO (Inspector General for Personal Data 
Protection), if you feel that the processing of your 
personal data violates the provisions of the 
General Data Protection Regulation of 27 April 
2016; 

9) providing your personal data is a contractual 
condition; you are obliged to provide it voluntarily 
and if you fail to do so, you will not be considered 
in the recruitment process; 

10) Your data will not be processed in an automated 
way. 
 


