
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 

00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska 

S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.  

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz 

obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane 

zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji 

dokumentach.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie 

zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości 

wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

  

Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być 

przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z 

korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 

Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez 

Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-

licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).  
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W przypadku udziału w Konkursie „Nagradzanie za polecanie” jako kandydat polecony do pracy, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy zgłaszanych w ramach Konkursu jest Poczta 

Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.  

3. Warunkiem udziału kandydata do pracy w rekrutacji na stanowisko, na które kandydat był zgłoszony 

w ramach Konkursu, jest podpisanie przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, 

w formie oświadczenia sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do Regulaminu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 

w rekrutacji oraz uczestnictwa jako polecony w Konkursie polecania kandydatów „Nagradzanie za 

polecanie”. 

5. Dane osobowe kandydatów do pracy zgłaszanych w ramach Konkursu są przetwarzane w celu rekrutacji na 

stanowisko, na które kandydat był zgłoszony, a jeśli kandydat wyrazi taką zgodę – również w innych 

rekrutacjach. 

6. Dane osobowe kandydata do pracy zgłaszane w ramach Konkursu będą przechowywane przez okres 2 lat od 

dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Źródłem danych jest osoba, której dane dotyczą oraz osoba polecająca.  

10. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w przypadku realizowania procesu rekrutacji 

z udziałem podmiotu przetwarzającego. 

11. Dane  osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane 

- na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem 

przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez 

Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, 

dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx 

w części Online Services Terms (OST). 
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