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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych (zwanym dalej ADO) będzie: 

BIALCHEM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KRS: 0000045329,  

UL. WARSZAWSKA 39, 15-062 BIAŁYSTOK, 

Kontakt z ADO w celu związanym, z udzieloną poniższą zgodą jak też we wszystkich  innych kwestiach dotyczących prze-

twarzania Pani/Pana danych osobowych możliwy: 

 a. telefonicznie pod numerem telefonu:  (+48) 668 443 448 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

 b. na adres e-mail: rodo@bialchem.pl , z dopiskiem „Dane osobowe”

 c. pisemnie na adres: Bialchem Group Sp. z o.o. ul. Warszawska 39, 15-062 Białystok, z dopiskiem „Dane osobowe”

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ADO Pani/Pana danych osobowych wymienionych w treści poniższego oświad-

czenie oraz w celu wskazanym poniżej w oświadczeniu jest dobrowolne. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być w do-

wolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. ADO zapewni Pani/Panu wycofanie zgody na takich samych zasadach w jakich 

została udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu w jakim wymagana jest 

Pani/Pana zgoda.

ADO podczas pozyskiwania danych osobowych ma obowiązek zapoznania Pani/Pana z treścią klauzuli informacyjnej o prze-

twarzaniu danych osobowych ADO  (klauzula informacyjna jest dostępna dla Pani/Pana w chwili podpisania zgody, jak też 

jest dostępna na stałe w siedzibie ADO w wersji papierowej oraz  na stronie internetowej ADO. 

Zapoznałem/am się z treścią pouczenia oraz z treścią klauzuli informacyjnej ADO , w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny ____________ ____________ ___________________ w związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji  

w firmie: ____________ ____________ na stanowisko ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___ 

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016)niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym 

w CV poprzez wykorzystanie na potrzeby aktualnej oraz przyszłych rekrutacji w oparciu o kryterium  posiadanych przeze 

mnie kwalifikacji zawodowych na obecne oraz przyszłe stanowisko pracy. 

Jednocześnie  dla w/w potrzeb wyrażam zgodę na przechowywanie w bazie ADO złożonego przeze mnie CV ( wraz z ewen-

tualnym zdjęciem ) zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę


