
 

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.  

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8,  42-202 Częstochowa, tel. 34 360 56 88, fax 34 360 57 47, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 

NIP 573-010-83-10, REGON 150565527, Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS 0000198424, Kapitał zakładowy 15 287 500 zł  

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
z siedzibą przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok 8, 42-202 Częstochowa, email: arr@arr.czestochowa.pl; 

2) pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych Osobowych na 
adres email: daneosobowe@arr.czestochowa.pl lub listownie na adres Inspektor Danych Osobowych, Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok 8, 42-202 Częstochowa; 

3) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię 
(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia - okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego nas i wynikającego z przepisu prawa, tj. jest art. 22¹ kodeksu pracy (podstawa 
przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań 
koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

b) zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana 
w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli Pani/Pan przekazuje nam, z własnej inicjatywy,  inne dane niż wymienione 
powyżej pod lit. A; 

c) zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych po 
zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego (punkt 7); 

4) Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą pracownikom Spółki upoważnionym w tym zakresie przez 
administratora danych osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko 
na które Pani/Pan kandyduje; 

7) za Pani/Pana zgodą, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w kolejnych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez administratora danych osobowych, do czasu 
odwołania zgody, ale nie dłużej niż przez pół roku; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - cofnięcie zgody nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie 
zgody, zanim została cofnięta; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, jednakże konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji. W przypadku niewybrania 
Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie 
dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (punkt 7); 

11) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 


