
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula zgody wymagana w procesie rekrutacji: 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach 
aplikacyjnych,  w celu: 

 przeprowadzenia rekrutacji, 
 udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez ENGIE Services Sp. z o.o. 

 
 
 
............................................    ......................................... 
(miejscowość, data)     (podpis osoby składającej CV) 
 
 
 
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Services Sp. z o.o., w Warszawie 00-728 ul. 

Bobrowiecka 8,  
2) z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu Data.Protection.PL@engie.com 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji  

lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 
1974 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b. podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
6) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych  
7) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 
była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą 
wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. 

9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

10)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza 
zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

11)  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne,  

 

ENGIE Services Sp. z o. o.  

ul. Bobrowiecka 8 

00-728 Warszawa 

T +48 22 375 90 40  do 44 

F +48 22 375 90 45 

Zarząd: Jan Wożniak 
NIP : 521 26 85 755  REGON : 012792730  KRS : 0000018908 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, 
Kapitał : 14 300 000 PLN wpłacony w całości 
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