
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Administratorem danych osobowych jest :  

ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kętach przy al. Wojska Polskiego17, 32-650 Kęty, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136; 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl. 

Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w 

procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim 

procesie nie będzie możliwe. 

a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach 

prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody. 

b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została 

wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych: 

- przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące; 

-     przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy. 

c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do 

przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez 

uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej 

wycofania. 

d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec 

przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych. 

e) Dane  mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG 

celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez 

Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych 

przyjętych przez Komisję Europejską. 

f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych 

danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom 

trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług 

technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i 

doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z 

administratorem i zgodnie z jego poleceniem. 

g) Dane   osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania 

decyzji, w tym w celu dokonania profilowania. 


