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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że: 
  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRANSFORMACJA HR Ewa 
Aldona Ryś z siedzibą w Świebodzicach (58-160), ul. Wałbrzyska 33 lok. 11, 
www.transformacjahr.pl. Podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji 
Zatrudnienia pod numerem 9175. 

2. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe zawarte w dokumentach, które zostały 
nam przez Panią/Pana udostępnione: imię i nazwisko, dane teleadresowe, przebieg 
kariery zawodowej. 

3. Udostępnione nam przez Panią/Pana dane osobowe, zawarte w przesłanych do 
nas dokumentach, przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektów 
rekrutacyjnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe są pozyskane bezpośrednio z przesłanej do nas 
dokumentacji rekrutacyjnej. Dane te są zbierane wyłącznie drogą elektroniczną. 

5. Pani/Pana dane przetwarzane są w systemie informatycznym (istniejący zbiór). 
6. Dane te będą udostępniane potencjalnym pracodawcom wyłącznie za Pani/Pana 

zgodą. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. 
8. Na podstawie wyrażenia osobnych zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, będą one przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych 
przez TRANSFORMACJA HR Ewa Aldona Ryś oraz/lub dla celów przesyłania 
materiałów marketingowych (np. e-booki, artykuły, zaproszenia na wydarzenia). 
Dane te będą przetwarzane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec 
ich przetwarzania. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony pod adresem: 
biuro@transformacjahr.pl. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu 
rekrutacji. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swoich danych z naszej bazy. 
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 


