
Informacje o przetwarzaniu danych kandydata 
 

 
Niniejszym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych związanych z procesem 

rekrutacji i zatrudnienia na mocy przepisów o ochronie danych osobistych. 

Odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest: 

Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mbH 

Wilhelm-von-Bunsen-Straße 18 

49385 Emstek  

Telefon: 04473 94120 

E-Mail: info@wkv-online.de 

Pod powyższym adresem można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych 

osobowych dopisując: 

"Inspektor ochrony danych osobowych" lub pod adresem mailowym datenschutz@wkv-online.de. 

 

Jakie dane osobowe zbieramy i skąd one pochodzą? 

W ramach procesu zatrudnienia przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 Twoje dane podstawowe (takie jak imię, nazwisko, adnotacje imionowe itp.) 

 jeśli dotyczy, zezwolenie na pracę / zezwolenie na pobyt 

 Dane kontaktowe (adres prywatny, numer telefonu (komórkowego), adres e-mail) 

 Dane dotyczące umiejętności (np. wiedza i umiejętności specjalistyczne) 

 jeżeli ma to znaczenie dla proponowanego stanowiska: stan zdrowia 

 dalsze dane z dokumentów aplikacyjnych: kwalifikacje, działalność, świadectwa itp. 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam dobrowolnie przez Państwa przekazane. 

Państwa dane osobowe w obrębie procesu rekrutacyjnego otrzymujemy wyłącznie z Państwa 

dokumentów aplikacyjnych, z wywiadu i  kwestionariusza pracowniczego. Jak również dane osobiste 

od konsultantów personalnych i rekruterów związane z poszukiwaniem  pracy. Ponadto dane osobowe, 

które otrzymujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. Serwisów społecznościowych 

wykorzystywanych do kontatków zawodowo-biznesowych) mogą być przez nas przetwarzane. 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej nastepuje przetwarzanie danych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami podstawowego rozporządzenia UE o 

ochronie danych osobowych (DSGVO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). 

Przetwarzanie danych służy przede wszystkim do podjecia uzasadnionej decyzji w celu przyjęcia na 

stanowisko o które się Państwo ubiegacie. Podstawową  prawną jest art. 88 ust. 1 DSGVO w związku 

z§ 26 ust. 1 BDSG. 

Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przyjęcia na stanowiska, o które się Państwo ubiegacie. 

Ponadto, może być wymagane  przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w celu oceny Pani/Pana 

możliwosci pracy na danym stanowisku zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h w związku z § 22 ust. 1 lit. b) BDSG. 



Jeśli chcieliby Państwo zostać włączeni do naszej puli kandydatów w przypadku odmowy, wymagany 

jest formularz potwierdząjacy Państwa zgodę. Jeżeli Państwa zgłoszenie/podanie ma zostać 

uwzględnione w celu zajęcia innego wolnego stanowiska w firmie potrzebujemy również pisemnej zgody 

z  Państwa strony. 

Ponadto podlegamy również europejskim przepisom antyterrorystycznym 2580/2001 i 881/2002. co 

zobowiązuje nas do porównania Państwa danych z tzw. "listami terrorystycznymi UE", aby upewnić się, 

że fundusze lub inne zasoby gospodarcze nie są udostępniane do celów terrorystycznych. 

 

Jak długo będą przechowywane Państwa dane? 

W przypadku podpisania umowy pracy Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną umieszczone w  

Państwa aktach osobowych. Równiez po zakończeniu pracy w naszej firmie jesteśmy prawnie 

zobowiązani do przechowywania danych osobowych. Wynika to z regulaminu obowiązków prawnych w 

zakresie dostarczania dowodów i przechowywania dokumentacji, które są ustanowione między innymi 

w niemieckim kodeksie handlowym oraz w kodeksie podatkowym.  

Okres przechowywania wynikający z ww. kodeksów wynosi do dziesięciu lat. Państwa dane osobowe 

mogą być  również przechowywane przez okres, w którym zostały przeciwko nam podjęte roszczenia z 

Państwa  strony (ustawowy termin przedawnienia wynosi trzy do trzydziestu lat). 

W przypadku odmowy, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte nie później niż sześć miesięcy od daty 

podjęcia procedury rekrutacyjnej, chyba że udzieliliście Państwo zgodę na przechowywanie ich przez 

dłuższy okres czasu. 

 

Kto otrzymuje Państwa dane osobowe ? 

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

Państwa zatrudnieniu. 

 

Jakich praw możesz dochodzić jako osoba, której dane dotyczą? 

Na mocy art. 15 - 22 DSGVO przysługują Państwu następujące prawa: 

 Prawo do informacji (art. 15 DSGVO) 

 Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO) 

 Prawo do usunięcia danych  (art. 17 DSGVO) 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO) 

 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DSGVO) 

 Prawo do przekazywania danych (art. 20 DSGVO) 

 

Gdzie możesz złożyć skargę? 

Masz możliwość złożenia skargi do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych osobowych. 

Organem nadzoru nad ochroną danych osobowych odpowiedzialnym za nas jest: 

 



 

Die Landesbeauftrage für Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstrasse 5 

30159 Hannover 

 

Czy Państwa dane są przekazywane do krajów trzecich? 

Nie przekazujemy danych wnioskodawcy do krajów trzecich. 

 

Czy są Państwo zobowiązani do podania swoich danych? 

Aby móc rozpatrzyć Państwa aplikację, potrzebujemy danych osobowych, które są istotne do podjęcia 

decyzji w sprawie zajęcia stanowiska pracy. 

 

W jakim stopniu zautomatyzowane sa decyzje dotyczące poszczególnych przypadków lub  

profiling ?  

Do podjęcia decyzji nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych. 


