
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
 

1. Administrator danych 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  
Axell Logistics Sp. z. O.O. z siedzibą w Rakoniewicach przy ul. Grodziskiej 50,  
zwany dalej “Administratorem”. 

2. Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych 

Administrator wyznaczył osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych,  
z którymi można kontaktować się pod adresem e-mail rodo.logistics@axell.pl lub pod 
numerem telefonu: +48 61 443 69 23. 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbędzie się w celach: 

• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ 
kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 
Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek 
prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie 
Państwa danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie 
powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  
Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych  
od Państwa w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Państwa 
umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu 
stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes  
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Państwa zgody 
na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście 
motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom 
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi  
na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.  

O ile wyrażą Państwo odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione do innych 
podmiotów Axell Group. 



 

 

5. Okres przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz po ustaniu 
okresu rekrutacji: 

• Przechowywanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji: do miesiąca czasu od daty 
udostępnienia danych. 

• Przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji: do roku od czasu ostatniej 
aktywności związanej z usługami Axell Logistics Sp. z O.O. jeśli została wyrażona na 
to oddzielna zgoda. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo do: 

• Informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
• Uzyskania kopii danych osobowych 
• Sprostowania danych osobowych 
• Usunięcia danych osobowych 
• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
• Przenoszenia danych 
• Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 
• Sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych 
• Wycofania zgody 
• Złożenia skargi do organu nadzorczego 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z osobami 
odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail rodo.logistics@axell.pl 
lub pod numerem telefonu : +48 61 443 69 23. 

7. Przekazywanie danych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

8. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym  
w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 
zapadać jakiekolwiek decyzje. 

9. Informacja o obowiązku podania danych 

Brak podania danych, o które zostaną Państwo poproszeni, powoduje brak możliwości 
przetwarzania danych osobowych, a w efekcie brak osiągniecia celu polegającego  
na zakwalifikowaniu do procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko. 

W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o zapoznanie się również z naszą Polityką 
Prywatności www.axell-group.com/pl/polityka-prywatnosci/ 

 


