
Obowiązek informacyjny w stosunku do 
kandydatów na pracowników TELZAS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  

w zakresie przetwarzania ich danych osobowych 
 

W związku 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, zwane dalej: „RODO”), informujemy, że przysługują 
Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez TELZAS 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek  (dalej zwana: „TELZAS”). 
 

1. Dane administratora danych: 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, 
TELZAS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Bugno 3, 78-
400 Szczecinek, zarejestrowana pod numerem KRS: 
0000061820, NIP: 6730006343. 

2. Kontakt: Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący 
sposób: 

✓ listownie na adres: ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek 
✓ przez e-mail: rekrutacja3@telzas.com 
✓ telefonicznie: 94 37 297 50, 94 37 297 09 

3. Cel przetwarzania danych 
osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego 
wskazanego w ofercie, a w przypadku wyrażenia 
dodatkowej zgody również na rzecz przyszłych rekrutacji 
przez okres 2 lat od momentu wpłynięcia Pani/Pana 
dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 
 

1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, 
danych do korespondencji, wykształcenia, kwalifikacji, 
zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego 
zatrudnienia jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego przez Telzas zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy; 

2) Pozostałe dane podane przez Panią/Pana 
dobrowolnie będą przetwarzane na podstawie 
Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

3) Dodatkowo w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 
dodatkowej dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit a RODO dane zawarte w Pani/Pana aplikacji będą 
również przetwarzane w dalszych procesach 
rekrutacyjnych przez okres 2 lat od momentu 
wpłynięcia Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych. 

5. Odbiorcy/kategorie odbiorców 
danych osobowych: 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach 
wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe są 
udostępniane lub przetwarzane  innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych są podmioty, tj:  

• podmioty związane z obsługą systemów 
teleinformatycznych, wspierających pracę Telzas; 

• dostawcy usług poczty elektronicznej; 

• Poczta Polska i firmy kurierskie; 
 



6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres do 2 lat od momentu wpłynięcia Pani/Pana 
dokumentów rekrutacyjnych. 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa: 1) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania,  

2) posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, które zostały 
przez Panią/Pana podane dobrowolnie, w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem; 

3) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Informacja o wymogu podania 
danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych 
w pkt 4.1. jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z przeprowadzeniem i realizacją procesu 
rekrutacji  oraz na przyszłe rekrutacje. Okres 
przechowywania danych wynosi do 2 lat od momentu 
wpłynięcia Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych. 
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i następuje 
na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody. W tym 
podanie danych kontaktowych (np. numer telefonu lub 
adres e –mail) jest dobrowolne, ale przydatne ze względu 
na możliwość kontaktu Telzas z Panem/Panią w celu 
poinformowania o wynikach rekrutacji i dokonania 
ewentualnych ustaleń co do nawiązania stosunku pracy. 

 
       
Słowniczek  

a) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane 
osobowe  
- Telzas Sp. z o.o. – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych.  

b) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych 
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. 

c) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe. Organy publiczne, które 

mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z 

prawem krajowym, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez 

te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie 

stosownie do celów przetwarzania. 

 


