
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACJI

Realizując obowiązek wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, 
że:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  H.T.  Centrum  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z/s  w  Tychach  [ul.  Paprocańska  137D,  43-100  Tychy], 
zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  KRS  przez  Sąd  Rejonowy  Katowice-Wschód 
w Katowicach  VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  KRS  346967;  NIP  6462221460; 
REGON 273521032.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe - Joanna Fijoł kontakt: 
iodo@htcentrum.pl
3. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

a) przeprowadzenia  procesu  rekrutacji.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych 
w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 § 1 kodeksu pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  Pozostałe  dane osobowe kandydata  wskazane  w dokumentach rekrutacyjnych,  w tym 
wizerunek,  przetwarzane  są  na  podstawie  dobrowolnej  zgody,  stanowiącej  przesłankę 
legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b) ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  ewentualnych  roszczeń.  Podstawą  przetwarzania  danych 
osobowych  w  tym  zakresie  jest  prawnie  uzasadniony  interes  Administratora,  stanowiący 
przesłankę legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do 
wskazywania  swoich  danych  osobowych,  jednak  w przypadku  ich  niepodania,  Administrator  nie 
będzie  mógł  uwzględnić  Państwa  w  procesie  rekrutacyjnym.  Nie  dotyczy  to  danych  osobowych 
przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie 
wyrażonej  zgody  skutkować  będzie  niewykorzystaniem  Państwa  danych  osobowych  w  celach 
wskazanych w klauzuli zgody.

5. Wskazane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelarii prawnej (w przypadku 
konieczności  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń  Administratora)  lub  dostawcy  usług 
hostingowych. Administrator nie będzie jednak przekazywać Państwa danych osobowych do państw 
trzecich (tj. krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

6. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  trwania  procesu  rekrutacyjnego, 
z zastrzeżeniem, że dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane krócej – 
do czasu wycofania przez Państwa zgody.
7. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;

b) w  przypadku,  gdy  przetwarzane  przez  Administratora  dane  osobowe  są  nieprawidłowe,  mają 
Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;

c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których 
zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny 
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mają Państwo 
prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;



d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać 
ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości 
tych danych;

e) poza  przypadkiem  wskazanym  w  punkcie  d),  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych 
osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale 
nie  będą Państwo chcieli,  aby  Administrator  je  usunął;  gdy  Państwa dane  nie  będą  potrzebne 
Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy 
wniosą  Państwo  sprzeciw wobec  przetwarzania  danych na  zasadach niżej  opisanych  do  czasu 
ustalenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  Administratora  są  nadrzędne  wobec 
podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z jednego z ww. praw, prosimy o kontakt osobisty, listowny na adres siedziby 
Administratora lub za pośrednictwem e-maila  skierowanego na adres Inspektora Ochrony Danych 
(dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).

8. Jeżeli  w  Państwa  ocenie  Administrator  naruszył  przepisy  dotyczące  ochrony  danych 
osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1lit. a 
RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody 
można składać osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres 
Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
10. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać 
Państwa danych,  chyba że  będzie  miał  do tego  ważną prawnie  uzasadnioną  podstawę, nadrzędną 
wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez 
ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.


