
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 

Na podstawie Art.22 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. 

 

1. Administrator danych osobowych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka: Probet Pro Sp. z o. o. 

KRS: 0000324555, NIP: 627-26-74-721, REGON 241151376 z siedzibą w Chorzowie 

przy ul. Limanowskiego 9/2, tel. +48 (32) 705-08-01.  

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych (IDO) oraz dane kontaktowe. 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane 

adresowe: pocztowo pod adresem Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: 

ido@probet.info.pl , lub telefonicznie 571 305 606.  

 

3. Cel przetwarzania danych i na jakiej podstawie. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji przez 

Administratora. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją 

rekrutacji, a w szczególności: oceną kandydata pod względem posiadanego wykształcenia, 

posiadanych kwalifikacji, uprawnień, oświadczenia o niepełnosprawności, posiadanego 

doświadczenia, brania udziału w procesach rekrutacyjnych organizowanych w ramach 

wszystkich spółek Administratora oraz archiwizacją dokumentacji. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są: 

• Art.22 Kodeksu Pracy 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 art. 6 pkt 1 

lit.  b)  i f). 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem 

realizacji rekrutacji celem zatrudnienia. 

4. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora innym podmiotom. 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną, 

klientom i kontrahentom w zakresie rekrutacji. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, wynikający z przepisów prawa 

dot. archiwizacji. 

6. Prawa dotyczące danych osobowych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a 

także prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie 

uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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