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Informacje o ochronie danych osobowych dla osób aplikujących    

W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych informujemy Państwa o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobo-
wych, jak również o Państwa prawach. 

1. Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych? 

Za ochronę Państwa danych osobowych odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych - Seifert Automotive Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Kosztowskiej 21, 41-409 Mysłowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod numerem 00000766634, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP 2220914594 i nume-
rem REGON 3823403751 

2. W jaki sposób można się kontaktować z naszym Administratorem Danych Osobowych 

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: infopl@seifert-logistics.com, pisemnie 

na adres 41-409 Mysłowice ul. Kosztowska 21 lub telefonicznie na numer: + 48 32 358 99 10. 

3. Jakie dane przetwarzamy i skąd je pozyskujemy? 

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w związku ze złożoną aplikacją. W szczególności przetwarzane 
będą następujące dane zwykłe określone w art. 221 §1 Kodeksu Pracy - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane 
dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe 
nie wymienione powyżej, a zawarte w nawiązanej korespondencji. 

4. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej? 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja działań związanych z decyzją o nawiązaniu ewentualnego 
stosunku pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit a RODO. Wymagana jest Państwa zgoda na przetwarzanie 
swoich danych, którą musicie Państwo wyrazić w trakcie składania aplikacji. 

5. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi kontrahentami może powie-
rzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te 
będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

6. Czy przekazujemy dane do państw trzecich?  

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich. 

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania działań związanych z proce-

sem rekrutacji oraz obowiązujących przepisów prawa nakazujących Administratorowi przechowywanie danych osobowych. 

8. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych? 

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia Państwa aplikacji jest podanie danych osobowych. Bez ich podania niemożliwe jest jej 
rozpatrzenie.  
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9. W jakim zakresie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach? 

Zasadniczo nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO do rozpatrzenia i wdroże-
nia aplikacji. Macie Państwo prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu. Jeżeli będziemy podejmować tego typu decyzje to zgodnie z art.22 ust.2 i Państwa o tym poinformujemy.    

10. W jakim zakresie wykorzystujemy Państwa dane do tworzenia profili?  

Częściowo przetwarzamy Państwa dane automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (tzw. profilowanie zgod-
nie z art. 4 ust. 4 RODO). Profilowanie służy na przykład do określenia Państwa potencjalnego zainteresowania naszymi pro-
duktami i usługami. Oceny tej dokonuje się na przykład przy użyciu metod statystycznych opartych na danych bieżących klien-
tów i danych z przeszłości. Wykorzystujemy wyniki, aby móc zwracać się do Państwa w sposób bardziej zorientowany na zain-
teresowania i cele. 

11. Jakie macie Państwo prawa do ochrony danych? 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że zgodnie z art. 15 RODO posiadacie Państwo prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz do uzyskania następujących informacji: o celu przetwarzania, kategorii odnośnych 

danych osobowych, o odbiorcach danych osobowych, o planowanym okresie przechowywania, o prawie do żądania sprosto-

wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz jeżeli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez nas 

swoich danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie złożyć skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.  Mogą Państwo również uzyskać kopie przetwarzanych swoich danych. Macie 

Państwo prawo do sprostowania danych (art.16 RODO) - na Państwa żądanie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy 

przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne. Macie Państwo prawo 

do bycia zapomnianym (art.17 RODO), to znaczy każda osoba, której dane przetwarzamy może zażądać niezwłocznego ich 

usunięcia oraz w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na przetwarzania przez nas swoich danych. Ponadto macie Państwo 

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO). 

 

12. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Administrator zapewnia integralność i poufności Państwa danych, W tym celu zostały wdrożone procedury umożliwiające dostęp 
do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywa-
nie przez nie zadania. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na 
danych osobowych są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione oraz podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także 
jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w 
każdym przypadku, gdy przetwarzają Państwa dane osobowe. W tym celu przeprowadzamy na bieżąco analizę ryzyka i monito-
rujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. 
 

 


