
 

Klauzula informacyjna: 

 

PATRON Piotr Zakrzewski z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Lubicka 166K informuje, że od dnia 25 maja 
2018 roku miają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy 
krajowe w tym zakresie, które zastąpił dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) oraz związane z nią akty wykonawcze. 
Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu 
jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2 PATRON Piotr Zakrzewski informuję, że 

1. administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji 
będzie PATRON Piotr Zakrzewski; 

2. Dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) administratora zostaną 
umieszczone na stronie internetowej administratora, tj. audiocenter.com.pl oraz w widocznych 
miejscach w siedzibie/oddziałach podmiotu; 

3. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rekrutacji nie będą przekazywane odbiorcom danych, 
zgodnie z art. 4 ust. 9; 

4. W procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PATRON Piotr Zakrzewski nie jest wymagane 
dołączanie do dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia naboru dokumentów z 
własnym wizerunkiem. W przypadku chęci dostarczenia takich dokumentów należy przedstawić 
pisemną bądź elektroniczną zgodę na przetwarzanie takich danych. Jednocześnie należy dodać, że brak 
dokumentów z wizerunkiem nie jest podstawą do niekorzystnego traktowania kandydata. 

5. Dane osobowe gromadzone podczas naboru zostaną niezwłocznie i trwale usunięte, gdy proces ten 
zostanie zakończony. Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy kandydat dobrowolnie, pisemnie lub 
elektronicznie wyrazi zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych naborach. 

6. posiadać będzie Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innych celach wynikających z pisemnych zgód na 
przetwarzanie danych, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 
danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

7. będzie miała/miał Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

8. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania.  

 

 

 


