
Załącznik nr 1  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko 
………………………………………………, ogłoszone …..……………… 2020 r. i prowadzonego przez firmę TT PLAST SA  
 
                                                                                                                       ………………………………………………. 
                                                                                                                                            (DATA i PODPIS) 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych 
przez firmę TT PLAST SA. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowany/a o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie  
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  
 
                                                                                                                       ………………………………………………. 
                                                                                                                                             (DATA i  PODPIS) 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych oraz przetwarzanych w procesie 
rekrutacji jest TT PLAST SA Targowisko 476, 32-015 Kłaj.  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
Targowisko 476, 32-015 Kłaj lub e-mail; daneosobowe@ttplast.com 

  

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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 („RODO”), tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy TT PLAST SA do zakończenia procesu rekrutacji; 

• realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych 
wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Pana/Panią zgody; 

• obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy TT PLAST SA., dla którego to celu dane 
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń; 

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji dane osobowe są przetwarzane również 
w celu: 

• udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę TT PLAST SA., w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO przez okres dwóch lat od chwili wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody. 

 

Ma Pan/Pani prawo do: 

• wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 
zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania od TT PLAST SA dostępu do swoich danych osobowych (w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy TT PLAST SA. przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;, ich sprostowania (w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych 
osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania), usunięcia (w przypadkach wskazanych w 
RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to 
przysługuje Pani/Panu) o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie 
zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile 
nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania), a także przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy są one przez 
TT PLAST SA przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
tj. Pani/Pana zgoda; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TT 
PLAST SA lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: TT PLAST SA; podmioty którym przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu TT PLAST SA 
będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza Pani/Pana prawa. 

 


