
Informacje dotyczące przetwarzania danych zgodnie z art. 13 DSGVO 
 

 
Niniejszym informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach.  

Odpowiedzialna za przetwarzanie danych jest: 

Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mbH  

Wilhelm-Bunsen-Str. 18  

49685 Emstek  

49 (0 44 73) 94 12-0  

Faks: +49 (0 44 73) 94 12-22  

E-mail: info@wkv-online.de  

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem 

datenschutz@wkv-online.de.   

  
Jakie dane osobowe zbieramy i skąd one pochodzą?  

W ramach procesu aplikacji przetwarzamy dane osobowe wymienione w formularzu zgloszeniowym.  

Potrzebujemy tych danych, aby móc uwzględnić Państwa w procesie aplikacji.   

Państwa dane osobowe są z reguły zbierane bezpośrednio od Państwa w trakcie procesu 

rekrutacyjnego, w szczególności z dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.   

  
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?  

Przede wszystkim przetwarzanie danych służy nawiązaniu stosunku pracy. Podstawową podstawą 

prawną jest art. 88 ust. 1 DSGVO w związku z § 26 ust. 1 BDSG. Twoje dane będą przetwarzane 

wyłącznie w celu obsadzenia konkretnego stanowiska o które sie ubiegasz. Ponadto, przetwarzanie 

danych dotyczących stanu zdrowia może być konieczne do oceny zdolności do pracy zgodnie z art. 9 

ust. 2 lit. h w związku z § 22 ust. 1 lit. b) BDSG.  

  
Jak długo przechowywane są Twoje dane?  

W przypadku rekrutacji przeniesiemy te dane do Państwa akt osobowych. Równiez po zakończeniu 

pracy w naszej firmie jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych. Wynika 

to regularnie z prawnych obowiązków dostarczania dowodów i przechowywania danych, które są 

regulowane m.in. przez niemiecki kodeks handlowy i niemiecki kodeks podatkowy.   

W przypadku odrzucenia wniosku, Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej sześć miesięcy po 

zakończeniu procedury aplikacyjnej, chyba że została przez Państwa zgoda na przechowywanie 

danych przez dłuższy okres.  

 

Kto otrzymuje twoje dane?  

W naszej firmie Państwa dane osobowe otrzymują tylko osoby i działy, które mają wpływ na decyzję o 

Państwa zatrudnieniu. 

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, a w szczególności nie będą przekazywane do 

krajów trzecich.  



  
Jakich praw możesz dochodzić jako osoba, której dane dotyczą?  

Masz następujące prawa:  

- Prawo do informacji (art. 15 DSGVO)  

- Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO)  

- Prawo do odwołania (art. 17 DSGVO)  

- Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO)  

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DSGVO)  

- Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 DSGVO)  

- Prawo do przekazywania danych (art. 20 DSGVO)  

Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu.  

Organem ochrony danych osobowych odpowiedzialnym za nas jest:  

Die Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstrasse 5  

30159 Hannover  

  
W jakim stopniu zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach lub środki 
profilowania mają miejsce?  
 
Do podjęcia decyzji nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

 
 


