
Oświadczenie zgody oraz treść obowiązku informacyjnego realizowanego przez  

art.Locum S.A. podczas pobierania danych do celu rekrutacji pracowników 

 

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez art.Locum S.A. z 
siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, zawartych w przesyłanej przeze 
mnie ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji. 

TAK NIE 

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest 

art.Locum S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru 

przedsiębiorców KRS 0000291818, NIP: 725-17-91-037, REGON: 472370926. 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na 

podstawie zgody wyrażonej powyżej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie 

zebrane. 

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą także 

przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).  

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji i nie 

dłużej niż przez 12 miesięcy.  

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych 

praw należy kontaktować się z Administratorem Danych drogą e-mailową: rodo@artlocum.pl.  

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.   

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.  Zakres zbieranych 

danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), miejsce i data 

urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.  

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  

 

______________________________ ______________________________________________________ 
data (podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 

 
 

mailto:rodo@artlocum.pl

