
Klauzula dla osób biorących udział w rekrutacji do pracy u pracodawcy zagranicznego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Flexcraft Sp. z o.o., ul. Władysława 

Reymonta 14/54, 45-066 Opole, KRS: 0000091410, NIP: 7542709595, REGON: 532242211. 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy 

kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@flexcraft.nl. 

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

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w tym 

zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, art. 9 ust.2 lit. a RODO.  

b) obrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

c) organizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji  w przypadku 

wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, art. 9 ust.2 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom doradczym, firmie świadczącej usługi 

archiwizacji, przewoźnikom, firmom świadczącym usługi IT, kancelariom prawnym, do biura 

rachunkowego, hostingodawcy poczty e-mail, hostingodawcy strony www, portalom rekrutacyjnym, 

firmom zajmującym się prowadzeniem rekrutacji, klientom, dla których prowadzona jest rekrutacja, 

kontrahentom, dostawcom oprogramowania oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu 

roszczeń. W przypadku przetwarzani danych osobowych zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat. W przypadku 

wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania 

zgody, lecz nie dłużej niż 24 miesiące.   

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w 

dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie 

uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00. 



10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje. 


