
Klauzula informacyjna dla kandydata (rekrutacja) 

1. Administrator 
Administratorem danych jest Izabela Luft-Lis an-kaDent, z siedzibą w Warszawie (03-188) przy ul. 

Vincenta van Gogha nr 3A lok. 4, tel.: 883-244-777, wpisany do rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi 000000246098. 

2. Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wykorzystaniem adresu 

email: gabinet@an-kadent.pl.  

3. Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2. Podanie innych danych w zakresie 

nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych danych 

osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można 

odwołać w dowolnym czasie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych 

naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi mamy 

zawarte umowy. 

5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji.  

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usuwania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). – w określonych sytuacjach. Korzystanie z 

uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i 

przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks Postępowania 

Administracyjnego. 

7. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych 

jest dobrowolne. 

………………………………………………………… 

miejsce i data oraz podpis osoby składającej oświadczenie 

 
1 Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. 
w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369); 
2 Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b 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)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO; 
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
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