
 Klauzule informacyjne  (art. 13, 14 RODO) i klauzule zgody (art. 6 i 9) 

RODO stosowane w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców” w Śremie                            
 

w związku z Rozporządzeniem 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 

 

1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” PSS w Śremie z siedzibą w  Śremie 63-100,                
ul. Powstańców Wlkp. 7 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji *- na podstawie Art. 6 ust. 
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i okres tej i przyszłych rekrutacji 
maksymalnie 10 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane                    
w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

4) Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na 

swoim CV klauzuli o treści: 

5) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz 

przyszłych procesów rekrutacji” 

6) Pracodawca informuje również,że  w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, na żadnym 
etapie rekrutacji nie wymaga się od kandydatów żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego. 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO 
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa  a   w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne 

 

 
2.  Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób,         
których dane dotyczą) 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” PSS w Śremie z siedzibą w  Śremie 63-100,                        ul. 
Powstańców Wlkp. 7 
2) dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego .......orhanet@o2.pl............................................ 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- GIODO 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, 
udziału w ankietach) 
 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w 
konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach) 
 
Data i podpis ..................... 
 

 
 4. Klauzula wielokrotnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: 
         O      Marketingowych 
         O      Przekazania innym podmiotom 
         O      Uczestnictwa w promocji produktu <nazwa> 
        O      Uczestnictwa w konkursie <nazwa> 
 

 

 
 

 


