
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
kandydata do pracy 

 
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomi Markt sp. z o.o. z siedzibą  
w Gogolinie przy ul. Przyjaciół Schongau 25. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy przepisów RODO osobom, 
których dane są przetwarzane, możesz kontaktować się z Administratorem: 

- dzwoniąc pod numer telefonu 77 4076950, 

- pisząc na adres e-mail odo@tomimarkt.pl, 

- pisząc na adres Tomi Markt sp. z o.o., ul. Przyjaciół Schongau 25, 47-320 Gogolin. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania rekrutacji,  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. na podstawie udzielonej zgody  
na przetwarzanie danych. 

4. Twoje dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

- organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, na podstawie 
zawartej umowy powierzenia zgodnej z art. 28 RODO. 

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej 
jednak niż do momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody  
na przechowywanie danych w celu przyszłych rekrutacji przez okres  jednego roku. 

7. W dowolnym momencie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych.  

8. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia 
danych. 

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji. 

11. Administrator nie będzie wobec Ciebie podejmować decyzji w sposób 
zautomatyzowany. 

 
 
 


