
Informujemy, że administratorem danych osobowych  Kandydata  jest  Związek Leśników 

Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – adres: ul. Grójecka 127/206, 02-124 Warszawa wpisany 

do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109317, NIP 

5220011988, (dalej: Administrator). 

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki:  Ośrodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o. adres: ul. Morska 10, 

82-107 Jantar wpisanej do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000091119, NIP 7341841193, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe.  

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. 

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 (dalej: 

Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, 

o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta 

Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi 

teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas 

rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w 

terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy 

jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo 

do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat 

ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-------------------------, ---------------- 

 (miejscowość) (data) 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej – adres: ul. Grójecka 127/206, 02-124 Warszawa, zawartych w 

dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ośrodek Wczasowy 

„Jantar” Sp. z o.o. adres: ul. Morska 10, 82-107 Jantar, w związku z którym dobrowolnie 

przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

 podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda; 

 przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej; 

 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu moje dane mogą być 

przekazywane do Spółki Ośrodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o. w celu wykonania 

uzasadnionego interesu podmiotów właścicielskich; 

 Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu 

rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania 

przeze mnie niniejszej zgody; 

 przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia  

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało 

miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw; 

 przysługuje  mi  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  

zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody; 

 przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego 

następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem; 

 wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji procesu 

rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu. 

 

 

Imię i nazwisko (czytelnie) Podpis 

 


