
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących 
w procesach rekrutacyjnych realizowanych w Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. F. 

Kobylińskiego 25, 09-400 Płock (dalej: Centrum Edukacji Sp. z o.o.). Kontaktowy numer telefonu do  

Administratora danych: (24) 365 86 12. Do kontaktu z Administratorem Danych Osobowych w Centrum Edukacji 

Sp. z o.o. służy następujący adres email: ce@centrumedukacji.pl. Z Administratorem Danych Osobowych 

można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Centrum Edukacji Sp. z o.o.: Al. F. Kobylińskiego 

25,  09-400 Płock. 

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Sp. z o.o. służą następujące adresy: 

iodce@centrumedukacji.pl, daneosobowe@centrumedukacji.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Centrum Edukacji Sp. z o.o., wskazany w pkt. 1, 

z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych“.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w realizowanym w Centrum 

Edukacji Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać 

odpowiednią osobę na dane stanowisko. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy), 

b) art. 6 ust. 1 lit c RODO (dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w zakresie danych 

wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy), 

c) art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie danych, których podanie nie wynika 

z Kodeksu pracy, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), 

d) art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych), 

e) art. 6 ust. 1 lit f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Centrum Edukacji Sp. z o.o. w procesie 

rekrutacyjnym). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) od daty złożenia (przesłania) dokumentów aplikacyjnych, przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od daty jej zakończenia, 

b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych 

przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Edukacji Sp. z o.o. , 

c) w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania 

dokumentów aplikacyjnych lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy 

Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane  te będą 

przetwarzane przez okres wskazany w zdaniu pierwszym. 

6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, mailowo na adresy poczty elektronicznej: 

iodce@centrumedukacji.pl, daneosobowe@centrumedukacji.pl lub pisemnie na adres siedziby Centrum 

Edukacji Sp. z o.o. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b) prawo dostępu do treści swoich danych, 

c) prawo do sprostowania danych osoboowych, 
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d) prawo do usunięcia danych osobowych, 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Centrum Edukacji Sp. z o.o.  przetwarza Pani/Pana   

dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu 

na szczególną sytuację.  

Żądanie dotyczące realizacji ww. Praw może Pani/Pan wysłać na adresy poczty elektronicznej: 

iodce@centrumedukacji.pl, daneosobowe@centrumedukacji.pl lub adres siedziby Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. b i c RODO jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym 

zakresie jest dobrowolne. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 

2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. 

W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę mailowo na adresy poczty elektronicznej: 

iodce@centrumedukacji.pl, daneosobowe@centrumedukacji.pl lub pisemnie na adres siedziby Centrum Edukacji 

Sp. z o.o. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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