
Załącznik nr 4 do polityki rekrutacyjnej 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BTS spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Koksownicza 1, 42-523 

Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Sądu Gospodarczego 

pod numerem KRS 0000049437, REGON: 276464932, NIP 6292136949, kapitał 

zakładowy w wysokości 5 183 500,00zł. Z Administratorem może się Pan/Pani 

konsultować drogą pisemną na ww. adres, telefonicznie pod numerem:  

+48 (032) 757-54-55, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: 

http://www.btsdg.pl/formularz-kontaktowy. 

2. BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wyznaczył inspektora ochrony danych,  

z którym może się Pan/Pani kontaktować drogą mailową pod adresem: iod@btsdg.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej  
oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 
a) w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – art. 221 § 1 Kodeksu pracy 

w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej, 

b) w zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, co oznacza, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została 
udzielona) rekrutacji. 

5. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy tj. imienia (imion)  

i nazwiska, daty urodzenia, wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Brak podania danych 

wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 

4.b., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez BTS Sp. z o.o. z siedzibą  
w Dąbrowie Górniczej przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie 
przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat  
od zakończenia obecnej rekrutacji. 

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące  
z BTS Sp. z o.o. w zakresie świadczonych na rzecz BTS Sp. z o.o. usług  
(np. podwykonawcy), wspierania bieżących procesów biznesowych BTS Sp. z o.o.  
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,  
do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania  
od BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ograniczenia przetwarzania danych. 

9. Posiada Pana/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4. b., 
 w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się pod 
adresem iod@btsdg.pl. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte. 

10. Posiada Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię 
Europejską) lub organizacji międzynarodowej. 
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12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
profilowane. 

13. Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane 
wskazane w art. 221 § 1 i 3 KP. Przetwarzanie innych danych, np. numer telefonu, adres 
e-mail, wizerunek, możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.  
Jeżeli zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie innych danych osobowych, prosimy  
o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 3 KP, zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.” 

14. Jeżeli zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji, prosimy o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbowie Górniczej 

moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO.” 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbowie Górniczej 

moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 3 KP, zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.” 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami. 
 

 

………………………………………          ………………………………….. 

miejscowość i data       czytelny podpis  


