
Klikając przycisk „Wyślij” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. Administratorem Państwa danych osobowych 
przetwarzanych w ww. celu (w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola również w celu 
uczestnictwa w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych) jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH

• Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu uczestnictwa w 

postępowaniu rekrutacyjnym jest Państwa zgoda.
• Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

• Pracownicy spółki Auchan Polska Sp. z o.o. oraz spółki eRecruitment Solutions Sp. z

o.o. obsługującej wykorzystywany przez nas system do zarządzania procesami 
rekrutacyjnymi. Pracownicy eRecruitment Solutions Sp. z o.o. mają  dostęp do 
Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie w trakcie zbierania i 
bezpiecznego utrwalania  oraz przechowywania danych osobowych w przypadku 
dokonania koniecznych zmian w systemie, jego napraw itp.;

• Państwa dane osobowe będą przechowywane:

• przez 6 miesięcy od zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo 

udział. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed 
zakończeniem postępowania rekrutacyjnego Państwa dane zostaną usunięte 
niezwłocznie.

• W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie Państwa danych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Państwa dane przez 6 
miesięcy od wyrażenia takiej zgody. W przypadku wycofania zgody na 
przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przed upływem 6 miesięcy 
od momentu wyrażenia zgody, Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie.

• Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na 

adres daneosobowe@auchan.pl z adresu mejlowego, który został podany w formularzu 
rekrutacyjnym (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed wycofaniem zgody)

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej 

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

• Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji ani do profilowania.


