
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.1 (dalej „RODO”) Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (dalej 
„PFHBiPM” lub „administrator”), przekazuje następujące informacje związane z Pani/Pana danymi osobowymi:  
 
I. Administrator danych osobowych 
 

Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą  

w Warszawie (dalej: PFHBiPM), ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP: 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165. 

Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl lub 

pisemnie - wysyłając list na powyższy adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”]. 

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
stanowiska pracy, na które Pani/Pan aplikuje, chyba że w swoich dokumentach rekrutacyjnych została 
wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby innych 
procesów rekrutacyjnych, które będą prowadzone w przyszłości. 

 
2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może stanowić: 

a. prawny obowiązek ciążący na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b. zgoda kandydata biorącego udział w rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a). 

 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu prawa tj. art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy 

(art. 6 ust.1 lit. c RODO). Wszelkie inne udostępnione przez Panią/Pana dane, wykraczające poza katalog 
określony w art. art. 221 Kodeksu pracy, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 

III  Odbiorcy danych osobowych 
 
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 
danych osobowych w ramach prowadzenia procesu rekrutacji, posiadające stosowne imienne upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych. Administrator może zlecać wykonywanie czynności, z którymi wiąże się 
przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy innym podmiotom (podmioty przetwarzające). 

 
IV  Przekazywanie danych osobowych poza EOG 
 
PFHBiPM nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejki Obszar Gospodarczy. 
 
V Okresy przetwarzania danych osobowych  
 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji, w którym bierze 
Pani/Pan udział oraz okres niezbędny do ochrony praw Administratora w przypadku sporu prawnego lub 
roszczenia, lub w przypadkach, gdy występuje ryzyko sporu prawnego lub roszczenia, lub oczekiwane jest 
wystąpienie sporu prawnego lub roszczenia. 
 

2. Jeżeli wyraził Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych również na potrzeby 
kolejnych procesów rekrutacyjnych, mogą być one przetwarzane przez czas niezbędny dla osiągnięcia 
celów tych procesów rekrutacyjnych i ochrony praw związanych z ich prowadzeniem. 

 
 

3. Przechowywanie danych osobowych Kandydata, który nie wyraził zgody na udział w przyszłych 
rekrutacjach, lecz został zakwalifikowany do dalszych etapów rekrutacji,  co do zasady przez okres 3 lat od 
momentu powiadomienia go o negatywnym wyniku rekrutacji.  

4. Przechowywanie danych osobowych Kandydata, który wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach 
i nie został zakwalifikowany do dalszych etapów rekrutacji,  co do zasady przez okres 3 lat od momentu 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kandydata. 
 

                                                            
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1-88. 



5. Przechowywanie danych osobowych Kandydata, który nie wyraził zgody na udział w przyszłych 
rekrutacjach, co do zasady przez okres 1 roku od momentu jego zgłoszenia do rekrutacji.  

 
 

6. Przechowywanie danych osobowych Kandydata, który wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, 
nie brał udziału w kolejnych etapach danej rekrutacji, a następnie wycofał zgodę na udział w innych 
procesach rekrutacyjnych,  co do zasady przez okres 1 roku od momentu cofnięcia zgody przez 
Kandydata.  

 
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych Kandydata na podstawie jego zgody na udział 

w przyszłych rekrutacjach, okres retencji liczymy od dnia skutecznego powiadomienia Administratora 
o cofnięciu zgody. 

 
 

VI  Prawa dotyczące danych osobowych.  
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone uprawnienia: 
1. prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane przez PFHBiPM oraz do otrzymania 

kopii tych danych (tzw. prawo dostępu do danych osobowych); 
2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), 

ma Pani/Pan prawo żądania ich sprostowania (poprawiania); 
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)  

– w przypadku gdy: 
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
c. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania, 
d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 
 

4. prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora;  
5. prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na danych żadnych 

operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia 
poprawności danych lub dochodzenia roszczeń; 

6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem działań 
podjętych do momentu cofnięcia zgody; 

7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych przez PFHBiPM narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


