
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych w życiorysie  pracowniczym tzw. CV 

Czyniąc zadość wymogą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w związku z udziałem Pani /Pana w procesie rekrutacji ogłoszonym przez 

Administratora oraz ewentualnym nawiązaniem stosunku pracy jest Pan Waldemar Księżyk prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą Bianco Logistic z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 126A/28, 03-291 Warszawa, adres e-mail: dane osobowe@biancologistic.pl 

zwany dalej Administratorem, 

2. administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem Pani/Pan w procesie rekrutacji na stanowisko pracy u 

Administratora danych oraz ewentualnym nawiązaniem stosunku pracy z Panem Waldemarem Księżykiem prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Bianco Logistic. Przez przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych rozumie się między innymi: czynności 

związane z ustaleniem posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji zawodowych, wysokości spodziewanego przez Panią/Pana 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, ustaleniem dotychczasowego stażu pracy, skierowaniem na badania wstępne kwalifikujące do pracy, 

skierowaniem na szkolenia BHP do podmiotu zewnętrznego.  

4. W związku z prowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracy i ewentualnym nawiązaniem stosunku pracy po zakończeniu procesu 

rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane dla: 

- podmiotu świadczącego usługi BHP na rzecz Administratora danych,  

- lekarza medycyny pracy, z którym Administrator ma zawartą umowę w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad 

zakładem pracy, 

- innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych z Administratorem 

danych osobowych,  

- podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych 

osobowych w tym m. in. Inspekcji Pracy oraz ZUS.   

5. po zakończeniu procesu rekrutacji w skutek, której nie zostanie nawiązany stosunek pracy dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi 

będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty jej zakończenia zaś jeśli w skutek procesu rekrutacji zostanie nawiązany z Panią 

/Panem stosunek pracy dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi przechowywane będą u Administratora danych w Pani/Pan aktach 

osobowych do czasu zakończenia stosunku pracy zaś po tym okresie będą one archiwizowane przez okres wskazanym w przepisach 

prawa obowiązującego.  

6. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/ Pana –art. 6 

ust.1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

- okoliczność, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora 

danych osobowych oraz ewentualnego zwarcia umowy o pracę - art. 6 ust.1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych,  

- przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych – art. 6 ust 1 pkt. c. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  

- przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 pkt. 

e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji oraz ewentualnego nawiązania stosunku 

pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwy jest Pani/ Pana udział w procesie rekrutacji oraz nie możliwe będzie ewentualne  

zawarcie z Panią/Panem umowy o pracę, 

8. obowiązek podania przez Panią/Pana niektórych danych osobowych wynika ponadto z treści art. 22 1 § 1 i 2  ustawy kodeks pracy z dn. 

26.06.1974 r.  

9. posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

 



Oświadczenie:  

 
1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych tj. Pana Waldemara Księżyk prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą Bianco Logistic z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 126A/28, 03-291 Warszawa, w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora danych i ewentualnego nawiązania stosunku pracy z Panem Waldemarem 
Księżykiem, prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Bianco Logistic.  

 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

Data i czytelny podpis biorącego udział w procesie rekrutacji   

 

 

 

 

 

 

 


