
Aplikując na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu 
osobowym, CV oraz liście motywacyjnym dla celów rekrutacji w Caparol 
Polska Sp. z o.o. 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).

Informacja dla Kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu 

przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie ul. Puławska 393, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000077239, 

REGON: 010702421, NIP: 951-00-29-823.

3. Kontakt do Administratora, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną to: 

praca@caparol.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonych przez Caparol 

Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich 

obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie 

dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

8. 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 przenoszenia danych.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny 

sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym 

przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną 

decyzją.
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