
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATÓW DO PRACY W DRIMER SP. Z O.O. SP.K. 

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie DRIMER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 85A, 87-

100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 

KRS 0000714284, NIP 8792698189, tel. 56 655 77 78 e-mail: drimer@drimer.eu (zwana dalej: Spółką 

lub Administratorem). 

2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, 

prosimy o kontakt: daneosobowe@drimer.eu, tel. . 56 655 77 78 lub korespondencyjnie pod adresem 

siedziby Administratora wskazanym w punkcie 1 powyżej. 

3. Zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a. przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli 

w przesłanych przez Panią/Pana dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

b. bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z prowadzoną 

procedurą rekrutacyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie, 

c. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO, która może być odwołana w dowolnym czasie, 

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane, ani powierzane do przetwarzania innym podmiotom. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. do państwa spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane będą przez Nas przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po upływie tego 

okresu Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Spółki, zaś dokumenty 

w formie papierowej zostaną zniszczone, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie swoich 

danych dla celów przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas 

przechowywane przez okres kolejnych 9 miesięcy.  

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, 

b. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie (prawo do bycia 

zapomnianym), o ile dane te nie są już niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 

powyżej, 

mailto:drimer@drimer.eu
mailto:daneosobowe@


c. żądania ograniczenia przez Spółkę przetwarzania Twoich danych osobowych, 

d. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie pozwalającym 

np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile przetwarzanie odbywa się w 

sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Nas danych osobowych. 

8. Uprawnienia wymienione w pkt 7 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego 

wniosku w formie pisemnej na adres Administratora: DRIMER Sp. z o.o. sp.k., ul. M. Skłodowskiej – 

Curie 85A, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

daneosobowe@drimer.eu.  

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na 

przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych. Uprzedzamy jednak, że cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody sprzed jej 

cofnięcia. Oświadczenie o cofnięciu zgody może Pani/pan zrealizować poprzez przesłanie 

odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Administratora: DRIMER Sp. z o.o. sp.k., 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 85A, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie 

wiadomości e-mail na adres daneosobowe@drimer.eu. 

10. Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

11. Informujemy także, że przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe w sposób całkowicie dowolny, ale ich 

nieudostępnienie uniemożliwi Spółce kontakt z Panią/Panem w związku z prowadzoną rekrutacją.   

 

Potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami. 

 

............................................... 

(data i podpis) 
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………FORMULARZ/KWESTIONARIUSZ……………… 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwanego dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

DRIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. M. 

Skłodowskiej – Curie 85A, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu 

pod numerem KRS 0000714284, NIP 8792698189,  moich danych osobowych (prosimy o zaznaczenie 

odpowiedniego pola) przekazanych za pomocą powyższego formularza: 

 

a. W celu bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z prowadzoną 

rekrutacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie mojej dobrowolnej zgody: 

 TAK 

 NIE 

b. w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na dostępne w Spółce stanowisko pracy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie mojej dobrowolnej zgody;  

 TAK 

 NIE 

 

............................................... 

(data i podpis) 

 

 

 


