
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) chcielibyśmy 

Panią/Pana poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 
Ponieważ powierzył(a) nam Pan/i swoje dane osobowe zapewniamy, że 
przykładamy dużą wagę do ich ochrony.  
 

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO informujemy iż: 

 
1. Administratorem Państwa danych jest firma Energy Control Technics  

Sp. z o.o. (ul. Strefa Gospodarcza 14, 44-280 Rydułtowy),  
2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Arkadiusz Himel,  

e-mail: biuro@ect-radlin.pl 
3. Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:  

e-mail: biuro@ect-radlin.pl, tel. 32 722 81 81.  
 

Pozyskanie danych osobowych 
 

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu z nami drogą 
telefoniczną, mailową, osobiście.  
 
Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: 
 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i 
przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 

2. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych zapisanych w plikach 
cookies i gromadzonych z naszej strony internetowej dostępnej pod 
adresem www.ect-radlin.pl 

  
Podanie danych 

 
Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa 
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie 
uniemożliwiało kontakt z Panią/Panem. 
 

http://www.ect-radlin.pl/


Wymagamy podania następujących danych:  
• imię i nazwisko  
• adres zamieszkania  
• nr telefonu i adres e-mail do kontaktu z kandydatem 

 
Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych 

 
W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom trzecim. 
Są to: 
• upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po 
to, by mogli wykonać swoje obowiązki; 
• podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (Medycyna Pracy, Zewnętrzne biuro 
rachunkowe, Zewnętrzna firma ds. obsługi BHP) 
 

Przechowywanie danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i 
przyszłych rekrutacji. 
 

Posiada Pani/Pan prawo do: 
 

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  
• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
• prawo do przenoszenia danych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy 

uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Zgodę można wycofać w każdym momencie - przesyłając informację w formie 
mailowej, składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je 
pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych. 
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