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Klauzula informacyjna  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E NET PRODUCTION spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-858), ul. Bracka 28A, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234157, o numerze REGON: 

240075199, o numerze NIP: 6342567457 („dalej: „Administrator”); 

e-mail kontaktowy: rekrutacja@enp.pl 

2. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: 

realizacji procesu rekrutacji mającego na celu zatrudnienie danej osoby (podstawa prawna: art. 22(1) 

kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia 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 – dalej 

„RODO”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

Podanie danych osobowych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i 

nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Podanie 

innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na możliwość udziału 

w rekrutacji. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych 

przepisach prawa. 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:  

• w zakresie innych danych osobowych, w tym m.in. wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO);  

• w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do 

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: należy o 

swojej chęci wycofania zgody poinformować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rekrutacja@enp.pl. 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres od daty wymagalności roszczenia do 

jego przedawnienia. 

Administrator zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, 

których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji rekrutacji i posiadających odpowiednie 

upoważnienie. 
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Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia 

aktualnego procesu rekrutacji i wyboru Kandydata przez Spółkę, dane osobowe przetwarzane w oparciu 

o zgodę do czasu wycofania zgody, dane będące w procesie rekrutacji ciągłej na niektóre stanowiska od 

momentu uzyskaniu zgody przez okres 12 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe 

rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie 

wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami 

o rachunkowości. 

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia administratorowi odpowiedniej organizacji np. w zakresie 

infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności 

administratora jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw, dane osobowe mogą być 

przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

• dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz 

zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz 

telekomunikacyjnych): 

Traffit sp. z o.o. (dostawca systemu wspomagającego prowadzenie rekrutacji) – system TRAFFIT – do 
obsługi procesu rekrutacji  

Microsoft  365 (procesor) – m.in. wymiana maili, prowadzenie kalendarza, spotkania online 

 

• dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających 

Administratora; 

• innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania 

(w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym 

zakresie należy kierować do Administratora.  

5. Przysługuje Pani/Panu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, niemniej jednak nie 

będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


