
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 

 

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BONE BROTH Sp. z o.o. (KRS: 

0000761852, NIP: 7811985967, REGON: 382026928) z siedzibą w Baranowie przy ulicy 

Przemysława 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 

II. Dane kontaktowe 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych 

z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w 

następujący sposób: 

• wysyłając e-mail na adres: sekretariat@barbatus.pl, 

• telefonicznie pod numerem: 61 842 52 15 - sekretariat 

• wysyłając pismo na adres korespondencyjny: Bone Broth Sp. z o.o. ,  

ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo. 

 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w 

celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej 

w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w 

rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące 

infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Barbatus  Sp. z o.o.; Barbatus 

Trade Sp. z o.o.; Rubikon Tech Sp. z o.o.; Rubikon Tech Sp. z o.o. Sp.k , podmioty świadczące 

usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące 

usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, 

transportowe, rekrutacyjne. 

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a 

następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że koniecznym jest przechowywanie danych 

przez dłuższy okres, wtedy max do 6 miesięcy od zakończenia procesu danej rekrutacji. W 

zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody. 

.  
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VI. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od 

administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku 

prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie 

zgody lub umowy), 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo 

znaleźli, 

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 

są profilowane dla tego celu. 

 

VII. Prawo do cofnięcia zgody. 

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez 

Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej 

wycofania. 

 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. 

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie 

będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą 

profilowane. 

 


