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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwane dalej „Danymi”) jest 

ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa, 

Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000365831, o kapitale zakładowym w wysokości 

1.125. 000,00 zł, NIP: 701-02-61-504, REGON: 14261466,  (zwana dalej „Administratorem”)  

Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest 

konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Jako Administrator przetwarzamy Dane  

ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym 

w szczególności przetwarzamy wszelkie dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz 

zebrane w ramach procesu rekrutacji. W związku z rekrutacją możemy przetwarzać 

następujące Dane (przetwarzanie niektórych danych może zależeć od wyrażenia przez 

Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, 

dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień 

oraz inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. 

Podstawę prawną żądania przekazania Danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) 

§1 polskiego Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 t.j.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia Danych oraz do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres 

mailowy: odo@enprom.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie 

dłużej jednak niż do upływu 6 m-cy od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji, a w 

przypadku zgody na przetwarzane Danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji również 

do upływu roku od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji, po czym zostaną trwale 

usunięte. 
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