Przesłanie do Bitron Poland Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym niż: imię i
nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia stanowi zgodę na przetwarzanie tych
danych przez Bitron Poland Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji. Zgodę można wycofać w
dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem.
Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bitron Poland Sp. z o.o., ul. Jedności
46, 41-218 Sosnowiec, e-mail: rodo@bitron.pl;
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na
podstawie:
prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 Kodeksu
Pracy, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c. 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”),
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO – w
zakresie weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków zatrudnienia,
a także ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust, 1 pkt. a RODO – w zakresie danych podanych przez
Panią/Pana w procesie rekrutacji, a niewymaganych zgodnie z przepisami prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu
rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora. Okres przetwarzania może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami;
Każdą z udzielonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
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usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych. Prawa te można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres
rodo@bitron.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Pana/Panią następujących danych osobowych jest wymagane przez przepisy
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Pracy: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w rekrutacji. Podanie
innych danych niż wskazane wyżej jest dobrowolne;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

BITRON POLAND Sp.z o.o, ul Jedności 46 41-218 Sosnowiec

Electromechanical Products Unit ul. Jamesa Watta 6 41-208 Sosnowiec
REGON:012932622 tel. +48 032 290 25 30 tel./fax +48 032 290 25 33; +48 032 290 25 59 e-mail: biuro@bitron.pl
NIP: 644-28-06-973 Kapitał Zakładowy: 18.000.000 PLN Sad Rejonowy w Katowicach NR KRS: 0000088354

