
Ø Administratorem Państwa danych osobowych jest WEBTEC SPÓŁKA                                          
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą ul. WYBRANIECKA,                
nr 42, miejsc. KIELCE, kod 25-128 

Ø REGON: 363710720, NIP: 9591969423 Numer KRS: 0000601498 
Ø W sprawie realizacji praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt 

pod numerem telefonu 608 808 271. lub mailowo: pkubicki@webtec.pl 
 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została 
udzielona) przyszłych rekrutacji  

2. Podstawy prawne przetwarzania: 

- W zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) RODO                   
i przepisy KP tj. obowiązek pracodawcy.  

-W zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez Kandydata za jego zgodą (inne dane niż 
wskazane w Kodeksie pracy): podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO, tj. dobrowolna zgoda Kandydata, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

- W zakresie przyszłych Rekrutacji  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolna zgoda Kandydata, o ile 
zostanie wyrażona, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

3. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie , jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość 
uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty 
elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora  przez okres trwania obecnej 
rekrutacji ( z uwzględnieniem 3 miesięcy w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego 
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), 
natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 12 
miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji. 8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do 
przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do 
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.  

6. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 


