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INFORMACJA I ZGODA NA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA  

Administratorem danych osobowych jest: „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, 05-205 Klembów, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000223173, NIP: 1251329637, REGON: 
015880771, dalej  zwany „ADO”. 
Adres do korespondencji „Naftor” Sp. z o.o., 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 630. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, 
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej 
umowy, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi kadrowe. 

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. 
Jednocześnie ADO informuje, że ma Pani/Pan prawo do: 

− żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, 
− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, 
− przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO, 
− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe: 
1) imię (imiona) i nazwisko; 
2) imiona rodziców; 
3) nazwisko panieńskie matki; 
4) data urodzenia; 
5) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
6) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość; 
7) wykształcenie; 
8) przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 
9) informację o niekaralności; 

10) dane zawarte w dokumentach poświadczających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 

przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie osób i mienia. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji. 
ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
osobowych. Nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 
prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).  
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego oświadczenia, rozumiem jego treść i jestem świadomy 
swoich uprawnień w zakresie ochrony moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

…………………………………………………………………… 
data i podpis osoby, której dane dotyczą 


