
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania 

danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO).  

 

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie 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). 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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,  

 pragniemy poinformować Państwa, że: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPECOL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kluczborska 

31, 41-508 Chorzów. 

 

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres administratora  

jak powyżej lub na adres e-mail: ado@specol.com.pl 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

realizacji zadań powiązanych z procesem rekrutacji pracownika, rozpatrzenia kandydatury na 

praktykę lub staż w SPECOL SP. Z O.O., a podstawią prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (UE) , tj. zgody wyrażonej dobrowolnie przez osobę, której dane 

dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów.  

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

• Firmy świadczące usługi teleinformatyczne  

• Firmy kurierskie i pocztowe, które będą dostarczać do Państwa przesyłki 

• Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 



 

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:  

1. jeden miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji, 

2. do czasu wycofania zgody. 

Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas 

obsługi roszczeń między stronami bądź w przypadku gdy przepisy prawa będą obligować 

SPECOL SP. Z O.O. do przetwarzania danych przez określony czas.  

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania,  

2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

5. przeniesienia Państwa danych osobowych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 

przez SPECOL SP. Z O.O. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres: 

ado@specol.com.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".  

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę 

ado@specol.com.pl. 


