
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych które nie zostały opisane w art. 22’ 

Kodeksu Pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji poprzez  AGROAS Sp. 

z o.o. Sp.k z siedzibą w Nowej Wsi Małej 27b, 49-200 Grodków (NIP: 7530010984, REGON: 530549632) 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 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 (dalej: RODO) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGROAS Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Nowej 
Wsi Małej 27b, 49-200 Grodków (NIP: 7530010984, REGON: 530549632). 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. W sprawie udzielania 
informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę 
mailową Inspektora ochrony danych: iod@agroas.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust.1 lit. c i a - dla umów o 
pracę lub realizacji umowy oraz wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów 
cywilnoprawnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie 
wiadomości e-mail, portalom rekrutacyjnym, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów 
prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do 

odwołania zgody. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w 
dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 
 

 

 

 

 ……………………………………… 
                                                                                                                                                           (Data i podpis kandydata)                                       
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