
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej 

RODO informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą         

94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail 

iod@word.lodz.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane: 

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy, na podstawie uprawnienia wynikającego 

z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez 

kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania 

wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, liście motywacyjnym 

i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

- w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie 

procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana 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), 

- w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana 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. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy, w zakresie wymaganym przez 

prawo, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; 

kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwalifikacje i przebieg – o ile są wymagane dla 

danego stanowiska. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po podjęciu decyzji przez Administratora o  niezatrudnianiu lub w przypadku 

zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez 1 rok. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG lub do organizacji międzynarodowej. 

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

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych: 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z prowadzoną rekrutacją na 

stanowisko ………………..przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi. Wiem, że zgodę mogę w każdej 

chwili cofnąć, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji ………………..przez 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, nie dłużej niż przez 1 rok. Wiem, że zgodę mogę w każdej chwili 

cofnąć, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  


