
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób ubiegających się o pracę  

w Multilayer Pipe Company Spółka z o.o. poprzez: 

1. przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres praca@mpc.pl 

2. przesłanie dokumentów na adres korespondencyjny MPC Sp. z o.o. Pęcz 59, 57-100 

Strzelin 

3. osobiste dostarczenie do siedziby Spółki. 

  

Multilayer Pipe Company Sp. z o.o., Pęcz 59, 57-100 Strzelin, jako administrator danych osobowych, 

informuje Pana/Panią, że: 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem 

rekrutacji; 

2) podanie danych, w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, jest obowiązkowe. Podanie 

danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z powołanego przepisu jest 

dobrowolne i opiera się o wyrażoną zgodę; 

3) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;   

4) podane dane w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, podane dane w zakresie szerszym niż wynikającym z art. 22¹ Kodeksu 

pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

5) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji i do upływu roszczeń 

związanych z zarzutem dyskryminacji w celu obrony swoich praw z uwagi na prawnie 

uzasadniony cel administratora danych (6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych); 

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie 

naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą 

obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów z których korzystamy oraz 

odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

8) może Pan/Pani skontaktować się z administratorem w sprawie ochrony danych pod adresem: 

administrator.do@mpc.pl 
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