
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, RODO) KRKA-POLSKA sp. z o.o. informuje, że  

 Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią / Pana dokumentach 

aplikacyjnych jest KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy 

Równoległej 5, dalej „KRKA”; 

 dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią / Pana dokumentach aplikacyjnych będą 
przechowywane i przetwarzane w KRKA w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w tym 
w systemach informatycznych zlokalizowanych na serwerach, którymi zarządza Krka d.d. z 
siedzibą w Novo mesto, Słowenia,. Zapewniamy, że ochrona danych osobowych jest zgodna z 
prawem Unii Europejskiej i Polski, w których dane są gromadzone i przetwarzane; 

 udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi 
rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji; 

 dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią / Pana dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane podczas procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KRKA i zostaną usunięte 
najpóźniej po upływie 3 lat od daty przekazania KRKA dokumentów aplikacyjnych; 

 przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Panią / Pana w dokumentach 
aplikacyjnych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia 
przez KRKA procesów rekrutacyjnych; 

 odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Panią / Pana dokumentach aplikacyjnych 
będą inni pracownicy KRKA  na podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych; 

 dane osobowe przekazane przez Panią / Pana w dokumentach aplikacyjnych nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

 dane osobowe przekazane przez Panią / Pana w dokumentach aplikacyjnych mogą być 
przekazywane / udostępnione do jedynego wspólnika KRKA tj. Krka d.d. Novo mesto z siedzibą w 
Słowenii w ramach procedur wewnątrz Grupy KRKA w celu prowadzenia procesów 
rekrutacyjnych; 

 ma Pani / Pan prawo do: 

 żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

 cofnięcia zgody lub żądania natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych 
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W tym celu należy przesłać informacje z żądaniem na adres Inspektora Ochrony Danych, którym jest 
Pani Anna Adamczyk tel.: tel: +48 22 57 37 628,  +48 605 613 440; adres e-mail: 
dataprotection.officer.pl@krka.biz  

 o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu, 
w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej 
klauzuli. 

OŚWIADCZENIE ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia 
procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do 
spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii. 

Imię i nazwisko: 
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