
REKRUTACJA 
 
 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Steelpress Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Kargowska 5, tel. 61 8994370, mail: kadry@steelpress.eu 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Steelpress Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji 
trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę również w celu realizacji przyszłych 
procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu jednego roku od dnia udzielenia zgody.  
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci: 

1) imienia (imion) i nazwiska; 
2) imion rodziców, 
3) daty urodzenia; 
4) miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji); 
5) wykształcenia; 
6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia 

(zwanych łącznie dalej: „Podstawowymi Danymi Osobowymi”) jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Steelpress Sp. z o.o., który wynika w szczególności z ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
 
Pozostałe Pani/Pana dane osobowe, poza Podstawowymi Danymi Osobowymi (zwane dalej: 
„Dodatkowymi Danymi Osobowymi”) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. 
Dodatkowymi Danymi Osobowymi są w szczególności: 

1) zdjęcie Pana /Pani  
2) dane kontaktowe tj. nr. telefonu, adres mail 

 
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w 
przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również w celu 
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres  jednego roku  od dnia udzielenia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu.   
 
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Steelpress Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 ma Pani/Pan także prawo do żądania od Steelpress Sp. z o.o.  
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do 
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Ma Pani/Pan też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
Dodatkowych Danych Osobowych. Jednocześnie Steelpress Sp. z o.o. informuje, że cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana 
zgody przed jej cofnięciem. 
 
Podanie Podstawowych Danych Osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, a w 
szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie Dodatkowych Danych 
Osobowych jest dobrowolne. 


