
Szanowni Państwo,  

 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa 

danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kwestiach z tym związanych. Uprzejmie prosimy o 

zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: 

CheMeS M. Szperliński Sp. z o.o., z siedzibą w Sadach, przy ul. Drukarskiej pod numerem 1, 62-080 Sady, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Poznaniu pod numerem 000052921, o kapitale zakładowym 6.845.000,00 zł, o numerze NIP 781-00-17-800, o 

numerze Regon 630171685 (dalej jako „Spółka”) 

Spółka powołała panią Elżbietę Relewicz na Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować:  

a. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych; 

b. mailowo: daneosobowe@chemes.eu, 

c. telefonicznie pod numerem +48 61 89 59 001 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email lub pisemnie.  

 

2.1. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Podajecie Państwo dane dobrowolnie. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawdzenia dopasowania Państwa umiejętności i doświadczeń 

do poszukiwanego profilu pracownika. Spółka będzie przetwarzać Państwa dane jedynie w takim zakresie, w 

jakim jest to konieczne i istotne dla wykonywania pracy, której dotyczy rekrutacja. 

W związku z tym, informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane 

kontaktowe. 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

podstawie prawnej. 

Podstawa prawna dla przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym to: art. 6 ust.1 lit. a) RODO, czyli zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

2.2 W jaki inny sposób będą przetwarzane Państwa dane? 

Jako podmiot gospodarczy prowadzący na swoje potrzeby procesy rekrutacyjne dbamy o poufność Państwa 

danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa Państwa dane 

osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:  

a. naszym pracownikom, współpracownikom, którzy pracują z nami przy realizacji celów wskazanych w punkcie 

2.1;  

b. dostawcom usług zaopatrującym Spółkę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne 

umożliwiające realizację przez Spółkę celów wskazanych w punkcie 2.1 oraz zarządzaniem Spółką (w 

szczególności mowa dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)  



c. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających Spółkę w procesach rekrutacyjnych (np. firmy 

doradztwa personalnego);  

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wymienionych w punkcie 2.2, litera a. – c. jest w tym 

przypadku art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;  

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Spółki dokonują przetwarzania danych osobowych 

działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone 

oświadczenia o zachowaniu poufności.  

 

3. Czy Państwa dane będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji? 

Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o 

zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania. 

 

4. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Obecnie Spółka nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i 

Liechtenstein. 

 

5. Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?  

Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w 

pkt 2.1 i 2.2 celów przez okres 2 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. 

Po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 

 

6. Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Mogą Państwo złożyć do Spółki:  

a. wniosek o:  

- dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych; 

- sprostowanie nieprawidłowych danych;  

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;  

- ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo  nieusuwanie 

danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);  

 - przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);  

b. sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) czyli zgody na przetwarzanie, lub 

art. 9 ust. 2 lit. a) czyli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, taką zgodę można 

cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Czy macie Państwo prawo do skargi? 

Jeżeli uważają Państwo, że Spółka przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają 

Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 


