
                                                      
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o zapoznanie się  
z informacją Administratora Danych Osobowych.  

Co to jest RODO? 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który 
reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri= CELEX% 3A32016R0679. RODO. RODO w większym 

stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są 

przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Rozporządzenie RODO obowiązuje  
w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.  

 
Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 

danych osobowych, jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355 
Działoszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy 
26 250 000,00 zł (w całości wpłacony),  zidentyfikowana dla celów podatkowych pod NIP: 8320003932 oraz dla 

celów statystycznych pod numerem Regon: 730001900. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych należy napisać do nas: 

 na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl 
 lub na adres pocztowy: Cementownia „Warta” S.A.  z siedzibą w Trębaczewie przy  

ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn. 

 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Cementownię „Warta” S.A. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu rekrutacji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Cementownię „Warta” S.A. jest art. 221 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018, 917 t.j). W przypadku braku ogłoszonych procesów 

rekrutacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji. Informujemy, że wyrażona przez Państwa zgoda może zostać cofnięta  

w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@warta.com.pl albo złożenie lub 
wysłanie pisma na adres: Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, przy ul. Przemysłowej 17, 98-

355 Działoszyn. 
Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych. 

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i informujemy, że  posiadają Państwo 

prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przez Cementownię „Warta” 
S.A. danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych 

osobowych w Polsce. 

Komu udostępniamy dane osobowe? 
Odbiorcami danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w procesie rekrutacji mogą być wyłącznie podmioty 

uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe. Nie przekazujemy 
danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
Dane osobowe przetwarzane w toku realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane maksymalnie przez okres 12 

miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat. W razie cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one niezwłocznie usunięte. Zastrzegamy sobie jednak 
prawo przetwarzania danych po cofnięciu zgody jeżeli przepisy prawa obligują nas do retencji danych. W 

przypadku braku ogłoszonych procesów rekrutacji, dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 7 
dni od daty dostarczenia ich do Administratora, po czym zostają zniszczone. 

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie? 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. 
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