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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE 

REKRUTACJI DO ZESPOŁU KOMEX S.A. (5.10.15.) 

 

Drogi Kandydacie,  

Prosimy o niezamieszczanie w Twoim CV informacji innych niż Twoje imię i nazwisko, Twoje dane 

kontaktowe oraz informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu Twojej 

kariery zawodowej. W szczególności prosimy o niezamieszczanie danych dotyczących Twojego stanu 

zdrowia, stanu rodzinnego oraz pochodzenia. 

Jeżeli chcesz umożliwić nam kontakt z Tobą, bądź zamieścić inne dane niż wymagane zamieść 

w swoim CV następującą zgodę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komex S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów rekrutacyjnych. 

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszych kolejnych rekrutacjach na to samo, bądź podobne 

stanowisko zamieść poniższą zgodę w swoim CV (zgoda ta jest całkowicie dobrowolna i jej 

braki pozostaje bez wpływu na proces bieżącej rekrutacji). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komex S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji na to samo lub 

podobne stanowisko. 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW PROCESIE REKRUTACJI 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazujesz w ramach rekrutacji jest 

KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa), z 

którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: 

dane.osobowe@51015kids.eu.  

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować 

korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail: iod@51015kids.eu.  

3. Podanie danych osobowych określonych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach 

szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie przez Ciebie innych danych 

osobowych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. 

Dane te przetwarzane są przez nas na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

http://www.51015kids.eu/
mailto:dane.osobowe@51015kids.eu
mailto:iod@51015kids.eu


 

 

 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr 321389 
Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.  nr 87 1050 1025 1000 0022 7873 2611 

NIP 526-26-43-581, BDO 21555, Kapitał zakładowy: 2.773.500,00 zł (w pełni opłacony) 

 
 
 

RODO). Twoje dane osobowe będą także przetwarzane poprzez profilowanie – przy czym 

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.  

4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 

wzajemnych roszczeń, jeżeli będą one dotyczyć rekrutacji co będzie wynikało z naszego 

prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej.  

6. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom 

odbiorców: zewnętrznym podmiotom prowadzącym rekrutację oraz operatorom systemów 

rekrutacyjnych. W odpowiednim zakresie powierzenie danych osobowych może nastąpić na 

rzecz podmiotów wspierających nas w obszarze infrastruktury informatycznej (przede 

wszystkim dostawca poczty e-mail) 

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez 

KOMEX S.A., a w przypadku gdy wyrazisz chęć udziału także w innych, kolejnych 

rekrutacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ich otrzymania. Po 

wskazanym okresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 

wynikających z przepisów prawa, jeżeli takie wystąpią.  

8. PRAWO DO SPRZECIWU - w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu 

o usprawiedliwiony interes administratora, nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla 

wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w 

dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie 

danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 

uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe 

przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w 

jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz 

wnieść pisząc na adres e-mail dane.osobowe@51015kids.eu.  

Jeżeli wyraziłeś zgodę na uczestnictwo w kolejnych rekrutacjach bądź na przetwarzanie 

nieobowiązkowych danych osobowych, możesz ją wycofać w każdym momencie pisząc na 

adres dane.osobowe@51015kids.eu.  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od 

administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 

zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do 

przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.  
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