
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jeżeli w przesyłanych dokumentach CV lub innych (np. list motywacyjny) na potrzeby procesów 
rekrutacyjnych zostaną zamieszczone dane wykraczające poza (imię, nazwisko, datę urodzenia, dane 
kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) wówczas 
koniecznie należy zamieścić w nich 2 klauzule zgody na przetwarzanie takich danych przez obie Spółki, o 
treści: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach 
moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesów 
rekrutacyjnych na stanowisko Młodszego specjalisty ds. informatyki. Wiem, że w dowolnym momencie mogę 
zgodę wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.”  i  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach moich danych 
osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych 
na stanowiska Młodszego specjalisty ds. informatyki. Wiem, że w dowolnym momencie mogę zgodę wycofać, 
co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem”.   
 
Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w innych prowadzonych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie 
dodatkowej zgody lub zgód stosownie do Państwa woli. 
 
„Wyrażam zgodę Stalexport Autostrada Małopolska S.A z siedzibą w Mysłowicach na przetwarzanie moich 
danych osobowych w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacyjnych. Wiem, że w dowolnym 
momencie mogę zgodę wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.   
 
„Wyrażam zgodę Stalexport Autostrady S.A z siedzibą w Mysłowicach na przetwarzanie moich danych 
osobowych w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacyjnych. Wiem, że w dowolnym momencie mogę 
zgodę wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem”.   
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSIBOWYCH KANDYDATÓW 
 
Poniższa informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów znajduje zastosowanie zarówno 
do przetwarzania realizowanego przez Stalexport Autostrada S.A. z siedzibą w Mysłowicach, jak i Stalexport 
Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, 41-404 
Mysłowice (dalej: SAM lub Spółka) w zakresie dotyczącym prowadzonego przez SAM procesu rekrutacyjnego 
na stanowisko Młodszego specjalisty ds. informatyki oraz Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w 
Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20 (dalej: STXA lub Spółka) w zakresie dotyczącym prowadzonego przez STXA 
procesu rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego specjalisty ds. informatyki.  

Ww. Spółki wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących 
przetwarzania przez nie Państwa danych osobowych, kierując wszelką korespondencję w tej sprawie na adres 
siedziby konkretnej Spółki lub drogą elektroniczną na adres: 
inspektor@autostrada-a4.com.pl – w przypadku SAM; 
inspektor@stalexport-autostrady.pl – w przypadku STXA. 
 
Ww. Spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Więcej informacji na temat Grupy 
znajdą Państwo na stronie www.stalexport-autostrady.pl  w zakładce Grupa Kapitałowa.  

mailto:inspektor@autostrada-a4.com.pl
mailto:inspektor@stalexport-autostrady.pl
http://www.stalexport-autostrady.pl/


W związku z prowadzonymi rekrutacjami dane osobowe w postaci imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, 
dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - 
przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie tych danych 
jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Żądanie 
podania tych danych jest zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Wszystkie inne dane, wykraczające poza ww. 
zakres, o podanie których kandydat może być poproszony lub z własnej inicjatywy je przekażę będą 
przetwarzane na podstawie zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne. 
Ich niepodanie nie rodzi dla osoby aplikującej na dane stanowisko żadnych konsekwencji, a w szczególności 
nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na ich 
przetwarzanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych, wówczas dane te będą przetwarzane przez okres 12 
miesięcy. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych, co 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  Dane osobowe osób, które zostały zakwalifikowane przynajmniej do rozmowy kwalifikacyjnej 
mogą być przetwarzane przez Spółki w celu realizacji ich prawnie uzasadnionego interesu, za który uznaje się 
obronę przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi rekrutacjami, tj. na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych stosownie do podstawy prawnej przetwarzania i przesłanek 
wskazanych w treści art. 15-21 RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do 
swoich danych, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono 
zgodę) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Bliższe informacje na temat sposobu wniesienia skargi do organu nadzorczego można 
znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl.  

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów, które wspierają nas w realizacji ww. celów 
przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów w szczególności należy zaliczyć podmioty świadczące usługi: 
kurierskie, usługi przesyłek pocztowych, doradztwa prawnego, w zakresie dostarczania i utrzymania narzędzi 
IT wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych, inspektora danych osobowych. Aby uzyskać 
pełną listę podmiotów prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych.  Dane mogą być także 
przekazane organom państwowym do prowadzonych przez nie na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych postępowań. Dane nie będą przekazywane poza EOG i UE. Nie podlegają procesowi 
zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu. 

 


