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PROCES REKRUTACYJNY 
 
 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest LogConcept Sp. z o.o  z siedzibą w 43-100 Tychy przy ul. 
Towarowej 27.  
Proszę o ujęcie w treści CV Klauzuli:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania nie 
będziemy mogli wziąć Twojego CV pod uwagę. Jeżeli dokumenty aplikacyjne nie zawierają niezbędnych zgód 
na przetwarzanie danych, zostaną usunięte. 
Dostęp do Twoich danych uzyskają tylko upoważnieni pracownicy. Po upływie trzech miesięcy od zakończenia 
rekrutacji, Twoje CV zostanie usunięte, chyba, że zechcesz wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych i 
nas o tym poinformujesz dodając klauzulę:  
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez 
firmę LogConcept Sp. z o.o.” 
 
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również 
sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do 
złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia 
danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje 
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 
 

 


