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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTACJI 

PB BAUMAR SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Lipowa 132, 46-070 Polska Nowa Wieś 

(KRS: 0000498820, NIP: 9910497545, REGON: 161574578) 

 

Klauzula informacyjna dla osób rekrutujących się za pośrednictwem firm zewnętrznych 

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: 

RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp.k. (KRS: 0000498820) z 

siedzibą w Polskiej Nowej Wsi (46-070) przy ul. Lipowej 132 współadministrujący z PB BAUMAR Sp. z 

o.o., ul. Lipowa 132, 46-070 Polska Nowa Wieś (KRS:0000483715). 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail: iod@baumar.com.pl.   

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych, przebiegu zatrudnienia 

i innych danych wymaganych prawem przedstawionych w CV. Dane pozyskujemy od firmy 

rekrutującej w naszym imieniu. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

podstawie przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody: 

- art. 6 ust.1 lit. c i a RODO - dla umów o pracę  

- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych  

oraz w celu dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia 

przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., portalom rekrutacyjnym, 

hostingodawcy skrzynki e-mail, firmom świadczącym doradztwo personalne, firmom zajmującym się 

obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmom świadczącym doradztwo, Powiatowym Urzędom 

Pracy oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania 

zgody oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

8. 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 oraz wyrażenia sprzeciwu. 

9. Pani/Pana dane pozyskaliśmy od firmy rekrutacyjnej przeprowadzającej w naszym imieniu proces 

rekrutacji. 

10. 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. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje. 

 


