
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ARP S.A. 

 

Administrator 

Informujemy, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-

400 Warszawa (ARP S.A.) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 

RODO, w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez kandydatów aplikujących 

do pracy w ARP S.A. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod 

numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres Agencja Rozwoju Przemysłu 

S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12. 

 

 

Inspektor Ochrony Danych 

ARP S.A. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-

39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl, Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12. 

 

Cele i podstawy przetwarzania 

1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do 

kontaktu, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie.  

2. ARP S.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie.  

3. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru 

danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu ARP S.A. na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych. Takim podmiotem jest ARP Informatyka sp. z o.o. (spółka zależna od 

ARP S.A.), która świadczy dla ARP S.A. usługi informatyczne. 



 

Okres przechowywania 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą 

przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa 

zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane 

będą wykorzystywane przez 6 miesięcy. 

 

Państwa prawa 

1. Mają Państwo prawo do:  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. usunięcia danych osobowych, 

e. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), 

f. cofnięcia zgody w zakresie danych, które administrator przetwarza na podstawie tej 

zgody. 

2. W oparciu o dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w zakresie wynikającym z art. 221 

Kodeksu pracy jest niezbędne do nawiązania kontaktu. Podanie przez Państwa innych 

danych jest dobrowolne i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.  

 


