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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO REKRUTACJI 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą  
w Warszawie (02-844), przy ul. Puławska 469 (dalej PCBC). 

Cele i podstawy przetwarzania: 

PCBC będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

A. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego  
z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wskazanych w przepisach  danych 
osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku  
z przepisami prawa pracy), 

B. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, 
przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą 
przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO), 

C. realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana 
w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności 
potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych 
danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), 

D. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody  
na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym  
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. „a” RODO). 

Odbiorcy danych 

PCBC będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz  PCBC.  PCBC nie będzie udostępniać Pani/Pana 
danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych 
w imieniu i na rzecz PCBC, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów 
prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z PCBC. 

Dobrowolność danych 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia 
udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. 

Profilowanie 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane? 

w zakresie wskazanym w pkt. 1. A, B, C Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny  
do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, w zakresie wskazanym w pkt. 1 D Pani/Pana dane osobowe 
będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

Jakie ma Pani/Pan prawa? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 



• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 
przewidzianych w art. 17 RODO; 

• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych można przesłać na podany poniżej adres spółki. 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść 
skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Kontakt  

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce 
Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami: 

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk Mail: IOD@pcbc.gov.pl 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławska 469 
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