
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: 

RODO) chcielibyśmy Panią / Pana poinformować o następujących kwestiach: 

 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest EUROFINS GSC Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-081) przy ul. Dąbrówki 16, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 620827 przez Sąd Rejonowy 

w Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000620827 (dalej jako: 

„Administrator”). Może się Pani / Pan z skontaktować z Administratorem w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice 

b) przez e-mail: hrsupport@eurofins.pl 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Bartłomieja Skura, z którym 

może Pani / Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się 

kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice 

b) poprzez e-mail: ido@eurofins.pl 

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe, w celu przeprowadzenie rekrutacji, 

ewentualnie rekrutacji przyszłych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, tj. 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na 

potrzeby rekrutacji. 

  

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani / Pana dane osobowe przez okres prowadzenia procedury rekrutacji, 

zaś w przypadku wyrażenia zgody na rekrutację ciągłą przez okres prowadzenia przyszłych rekrutacji. 

 

5. Odbiorcy danych 

Będziemy przekazywać Pani / Pana dane osobowe dostawcom, którym zlecamy usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być również przekazane następującym podmiotom korporacyjnym 

powiązanym z Administratorem, na których rzecz możemy prowadzić rekrutację: 



 Eurofins Polska Sp. z o. o. 

 Eurofins Environment Testing Sp. z o. o.  

 Eurofins Environment Services Sp. z o. o. 

 EUROFINS Agroscience Services Sp. z o. o. 

 Eurofins Digital Testing Polska Sp. z o.o. 

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych 

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

b) prawo dostępu do danych osobowych, 

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Będzie Pani mogła/Pan mógł przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. 

Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 

przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Administrator 

przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie zgody. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem lub z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [link]). 

 

a) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 

zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym) ma Pani/Pan prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 

korespondencyjny lub adres e-mail. 

b) prawo wniesienia skargi do organu, tj. przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Głównego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 


