
Oświadczenie o ochronie danych 

Wprowadzenie 

Spółki,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. oraz,,Geyer&Hosaja Zakłady Gumowe w 
Mielcu” Sp. z o.o. kładą duży nacisk na ochronę danych osobowych. Obejmuje to w 
szczególności wszystkie dane osób ubiegających się o pracę, pracowników jak również 
wszelkich innych stron trzecich.  

Mając na uwadze powyższe w niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu 
informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych w 
kontekście składania aplikacji o pracę online, za pośrednictwem naszej strony internetowej.  
 

Informacje ogólne i bezpieczeństwo danych 

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, informacje o charakterze ogólnym są 
zbierane automatycznie. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują typ przeglądarki 
internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i 
podobne dane. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na identyfikację danej osoby. 
Informacje te są technicznie niezbędne, aby treść żądanych stron internetowych była 
poprawnie wyświetlana i zbierane są obowiązkowo podczas korzystania z Internetu. 
Anonimowe informacje tego typu są wykorzystywane przez nas w celu optymalizacji naszej 
strony internetowej i bazowej technologii. 

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych 
nam danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem 
lub dostępem osób nieuprawnionych.  

Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane i dostosowywane do aktualnego stanu 
techniki. 

 

Nazwa i adres administratora danych 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o., Partynia 12, 
39-310 Radomyśl Wielki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000198119.  
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z 
nami listownie na adres: ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o., Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki 
oraz emailowo na adres gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl.  
 
Każda osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili skierować bezpośrednio do nas, za 
pośrednictwem ww. adresu email swoje pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych. 
 

Cel gromadzenia danych 

Wprowadzone dane będą zbierane wyłącznie w celu aktualnych procesów rekrutacji i będą 
przetwarzane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. 

Jeśli zaznaczycie Państwo dodatkową zgodę na ekranie wprowadzania danych, przesłane 
dane mogą zostać zapisane i uwzględnione podczas przyszłych rekrutacji, na inne 
stanowiska w Firmie. 
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Zbieranie danych osobowych  

W ramach procesu rekrutacji, w oparciu o art. 22 1 Kodeksu Pracy zbierane będą 
następujące dane osobowe: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 
2) imiona rodziców; 
3) datę urodzenia; 
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
5) wykształcenie; 
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 

Ponadto na podstawie udzielonej zgody w ramach procesu rekrutacji, mogą być zbierane  
następujące dane osobowe: 

1) telefon kontaktowy 
2) adres e-mail  
3) załączone dokumenty rekrutacyjne 
4) załączony list motywacyjny 
5) załączone dokumenty dodatkowe (referencje, certyfikaty, itp.) 

Podanie przez Państwa w/w danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 
prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 
Podane przez Państwa dane nie będą przechowywane anonimowo, ale zostaną 
udostępnione osobom na odpowiednich stanowiskach w Firmie w ramach procesu rekrutacji. 

Jeśli ubiegacie się Państwo o stanowisko w spółce powiązanej, tj. ,,Geyer&Hosaja Zakłady 
Gumowe w Mielcu” Sp. z o.o., Twoje dane zostaną przekazane w/w spółce w celu rekrutacji. 

 

Pliki cookie 

Pliki cookie to pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację 
powracających użytkowników wyłącznie podczas ich wizyty na naszej stronie internetowej. 
Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika, na którym nie 
powodują żadnych uszkodzeń. Pliki cookie naszej witryny nie przechowują żadnych Państwa 
danych osobowych. 

Pliki cookie zapobiegają konieczności wielokrotnego wprowadzania danych i ułatwiają 
dotarcie do określonej treści. 

 

Prawo dostępu i prawo do cofnięcia zgody, prawo do złożenia skargi i prawo do 
przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprostowania i 
prawo do usunięcia danych  

W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania informacji o swoich danych 
przechowywanych przez nas oraz o celu ich przechowywania. Możecie cofnąć swoją zgodę 
na przechowywanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w formie pisemnej lub 
elektronicznej w dowolnym momencie. Oprócz prawa do cofnięcia zgody, macie prawo 
żądać poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania oraz blokowania lub usunięcia 
danych, przy czym żądanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 



Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznająPaństwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.Mogą być jednak 
przetwarzane w sposób zindywidualizowany, w tym również w formie profilowania. 
Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 
 

 

Okres przechowywania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przetwarzane będą na 
podstawie dobrowolnej zgody w celu wykorzystania na potrzeby aktualnej i przyszłych 
procesów rekrutacyjnych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 
26 czerwca 1974 r. 
 
W przypadku, gdy nie zostaną Państwo zatrudnieni, przesłane przez Państwa dane zostaną 
usunięte sześć miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. 
 
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przechowywanie Państwa dokumentów po zakończeniu 
procesu rekrutacji, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie tylko 
aktualnych,ale i przyszłych procesów rekrutacyjnych,nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat 
wyznaczony przez administratora. 
 
Jeśli zostaną Państwo zatrudnieni, dane mogą być przechowywane i wykorzystywane do 
celów standardowego procesu organizacyjnego i administracyjnego, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa. 

 

Zgoda 

Potwierdzając powyższe, zgadzasz się, że Twoje dane mogą zostać przesłane do 
,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w celu przetworzenia Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego.  

Ponadto potwierdzasz, że przeczytałeś powyższe oświadczenie o ochronie danych i 
zgadzasz się z nim. 
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