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Klauzula Informacyjna  
dla Kandydatów do pracy  

 
W związku z realizacją wymogów 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 kandydatów do pracy o zasadach przetwarzania danych osobowych 
w procesie rekrutacji:  

- Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma MARINEWORKS SA z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Ateny 10, 
- Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 
- Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną 
niezwłocznie usunięte, lub w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb 
kolejnych rekrutacji przechowywane będą przez okres 12 miesięcy,  
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy MARINEWORKS upoważnieni 
do przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
- posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
- posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie 
dobrowolne.  

Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych danych osobowych takich, jak: imię 
(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z art. 221 Kodeksu 
pracy oraz innych przepisów prawa pracy.  Jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym znajdują się dodatkowe 
dane osobowe ponad te wskazane w przepisach prawa (np. nr telefonu, adres email, wizerunek, 
hobby, zainteresowania, stopień znajomości języków etc.), wówczas przetwarzanie takie danych 
osobowych zachodzi w oparciu o Pani / Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę wyraża Pani 
/ Pan wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne za pośrednictwem portali ogłoszeniowych, pocztą 
elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku gdy zbieramy dane osobowe na podstawie wyrażonej 
zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w treści zgłoszenia lub na CV następującej 
klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
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osobowych przez firmę MARINEWORKS SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ateny 10 dla potrzeb aktualnej i 
przyszłej rekrutacji.” 

Pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych w procesie rekrutacji prosimy 
kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@marineworks.eu 

 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko / data/ czytelny podpis kandydata…………………………………..…………………………… 

 

 

 
 
 

 
 
 


