
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA POTRZEB REKRUTACJI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informuję, że:  
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Therapeutica Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 1a 89-
600 Chojnice  tel. (52) 396 73 33  e-mail: sekretariat@therapeutica.pl                      
2. Dane do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych  
 • adres e-mail: iodo@therapeutica.pl 
 • tel. kontaktowy: (52) 396 73 33 wew.427 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu 
rekrutacji. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (w zakresie: imię/imiona i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania/adres do korespondencji, wykształcenie, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz art. 6 ust. 1 pkt a (w pozostałym zakresie), w 
myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.  
4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane będą przechowywane:  
• do czasu zakończenia rekrutacji lub  
• przez okres jednego roku licząc od daty zakończenia procesu rekrutacji lub daty wpływu 
dokumentów – jeżeli  wyrazi Pan/i zgodę na pozostawienie dokumentów dla potrzeb 
przyszłych rekrutacji  
5. Posiada Pan/i 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 
że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*  
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych.  
6. Podanie danych osobowych jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy w zakresie w zakresie: imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania/adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. Podanie informacji wykraczających poza wskazany zakres 
jest dobrowolne i nie skutkuje negatywnie w procesie rekrutacji.  
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania.  
 
 
                                                                                                                    …………………………………… 
                                                                                                                                         ADO 
 
 
 
  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)                                                                                
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