
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy   

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy  w „Społem” 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 

62-200 Gniezno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073724,  NIP 7840002915,  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (Dalej: RODO), „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w 

Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie jako Administrator Państwa danych osobowych poniżej 

przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz 

przysługujących Państwu uprawnień.    

  

  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach procesu 

rekrutacji, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie  

z siedzibą w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000073724, NIP 7840002915,  

2. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez Administratora  

w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

3. W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

dane osobowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)  i aktów wykonawczych do tej ustawy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji  

a określonych w w/w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe, przy czym 

odmowa przekazania danych wskazanych w ofercie zatrudnienia uniemożliwi 

dopuszczenie do procesu rekrutacji.   

4. W przypadku przetwarzania przez „Społem” Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie danych osobowych w zakresie 

szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy konieczne będzie uzyskanie od 

Państwa zgody na przetwarzanie taki danych.  W takim przypadku Państwa 

dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji 

dla celów zawarcia umowy o pracę w zakresie szerszym niż wynikający z art. 

221 Kodeksu Pracy jest nieobowiązkowe przy czym odmowa przekazania tych 

danych nie uniemożliwi dopuszczenia do procesu rekrutacji.   

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie szerszym niż 

wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy. 

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacji  

(dotyczy osób ubiegających się do pracy na podstawie umów o pracę). 
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