
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW 
DO PRACY/WSPÓŁPRACY Z ENGIE SAR Sp. z o.o. 

 
ENGIE SAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązki informacyjne określone w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”) informuje Panią/Pana że:  
 
1. Administratorem danych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest ENGIE SAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

03-839 Warszawa, ul. Grochowska 312 („ENGIE SAR”).  
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ENGIE SAR, prosimy o kontakt pod adresem email: 

rodo@sarserwis.pl, numerem tel.: (22) 615 70 74, lub adresem do doręczeń: 03-839 Warszawa,  ul. Grochowska 312. 
3. Pani/Pana dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji następujących celów przetwarzania: 

a) Cel: przeprowadzenie rekrutacji. 
Podstawa prawna:  
w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy (kandydat na pracownika ENGIE SAR) - art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ENGIE SAR) oraz 
odpowiednie przepisy krajowe, w tym przepisy prawa pracy. Jednakże w zakresie danych, które wykraczają poza dane 
wymienione w przepisach art. 221 Kodeksu pracy, podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
w przypadku ubiegania się o współpracę na innych zasadach niż zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy (kandydat na 
współpracownika ENGIE SAR) – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
Okres przechowywania: do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, przy czym w zakresie w jakim przetwarzanie 
opiera się na Pani/Pana zgodzie, nie dłużej niż do cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

b) Cel: przeprowadzenie przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę). 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). 
Okres przechowywania: do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w tym procesie. W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie Pani/Pana zgody, jej cofnięcie nie wpłynie na Pani/Pana udział w procesie rekrutacyjnym. W przypadku cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, ENGIE SAR nie będzie ich przetwarzać w tym celu. 
Wejście w obszar monitoringu łączy się z objęciem Pani/Pana monitoringiem obrazu (objęcie monitoringiem jest dobrowolne). 
W każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody 
na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich 
przetwarzania przez ENGIE SAR w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w niezbędnym zakresie: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 
ENGIE SAR na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy); 
podmioty świadczące na rzecz ENGIE SAR usługi wspierające działalność ENGIE SAR (np. świadczące usługi doręczania 
przesyłek); organy publiczne; podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub 
organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ENGIE SAR dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, przy 
czym ENGIE SAR dokona powyższego w granicach obowiązującego prawa. 
W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 
ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informacja w przedmiocie prawa do sprzeciwu - Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy 
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez ENGIE SAR lub przez stronę trzecią). Prawo to obejmuje również przypadki 
profilowania na podstawie tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu ENGIE SAR będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane, 
jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, 
praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. ENGIE SAR nie dokonuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 


