
 

 

 

 

Rekowo Górne, dnia ………………… 2023 r. 

 

…………………………………………………..  

Imię i Nazwisko Kandydata  

 

…………………………………………………..  

Adres zamieszkania 

 

………………………………………………….. 

Numer telefonu 

 

ZOELLER TECH Sp. z o.o. 

ul. Nowa 8                                                                                                                   

84-123 Rekowo Górne  

 

 

PODANIE O PRAKTYKĘ 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie od dnia …………..… 2023 r. na praktyki zawodowe w zawodzie:  

 

▪ Ślusarz – Mechanik konstrukcji (722204) *   

▪ Mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310)*   

 

(*niepotrzebne skreślić)  

 

 

Prośbę swą motywuję faktem, że od dnia ………………..………….… 2023 r. planuję podjąć naukę w zawodzie  

 

………………………………………………………………………..… nr zawodu ……………………………………………………………………  

 

w …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

………………………….………………………………. 

                      podpis kandydata 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Administrator Danych Osobowych: ZOELLER TECH Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne, tel. 58 774 

89 00,  

KRS: 0000114047, Inspektor Ochrony Danych: ochrona.danych@zoeller.pl, ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne  

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW  

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA 

Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy w związku 

z przeprowadzeniem procesu rekrutacji – są to wszelkie czynności mające 

na celu weryfikację kandydatury względem określonej oferty zatrudnienia. 

W związku z tym przetwarzane są podane przez kandydata dane, których 

pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko 

określone w ofercie zatrudnienia, na którą została złożona 

aplikacja/CV. 

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”) art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przepisami prawa 

Podjęcie działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy – są to 

wszelkie czynności mające na celu przygotowanie do zawarcia umowy. 

Do zakończenia wszystkich czynności poprzedzających 

zawarcie umowy ze Spółką, tj. przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) 

Realizacja działań prowadzonych w procesie rekrutacji na podstawie 

udzielonych zgód – są to wszelkie czynności mające na celu weryfikację 

kandydatury pod względem określonej oferty zatrudnienia.  W tym 

przypadku na podstawie zgody przetwarzane są:  

• dane osobowe podane przez kandydata w złożonej aplikacji/CV, 

wykraczające poza katalog danych osobowych wskazany w przepisach 

prawa pracy regulujących zakres danych osobowych, których 

pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dotyczy 

zawarcia umowy o pracę),  

• dane osobowe podane przez kandydata w złożonej aplikacji/CV, 

wykraczające poza dane wymagane w celu zawarcia umowy (dotyczy 

zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy 

cywilnoprawnej),  

• dane osobowe podane przez kandydata w złożonej aplikacji/CV, na 

potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko 

określone w ofercie zatrudnienia na którą została złożona 

aplikacja/CV lub wycofania wyrażonej zgody. 

Przez okres 24 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do 

momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych 

procesach rekrutacyjnych. 

 

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) 

Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.  

Celami takimi są: 

• wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i 

raportowania wewnętrznego Spółki, 

• realizacja komunikacji za pośrednictwem stron internetowych Spółki. 

Oceniając, czy wskazane cele są uzasadnione Spółka bierze pod uwagę, czy 

interesy kandydata, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru 

nad prawnie uzasadnionymi interesami Spółki. 

 

 

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, 

stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia 

skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie 

dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 

właściwy termin przedawnienia.  

W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub 

będzie trwało postępowanie w szczególności sądowe, dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zakończenia 

sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania, a także 

przez okres przedawnienia roszczeń. 

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f) 

 

mailto:ochrona.danych@zoeller.pl


 

 

 

 

 
………………………….………………………………. 

                     podpis kandydata 

                                    

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH  ODBIORCY DANYCH  

• Dane identyfikacyjne  

• Dane adresowe  

• Dane kontaktowe  

• Wykształcenie 

• Kwalifikacje zawodowe 

• Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

• Podmioty działające na podstawie umów i świadczące usługi, w szczególności: 

doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, ochroniarskie, 

pocztowe, kurierskie, IT, hostingowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji 

celów przetwarzania danych osobowych 

• Spółki z Grupy KIRCHHOFF na terenie UE, w zakresie prawnie usprawiedliwionym 

• Organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym przez prawo. W pozostałym zakresie przetwarzamy dane objęte dobrowolną 

zgodą (wskazane w konkretnej treści zgody lub przekazane z inicjatywy osoby ją wyrażającej), lub niezbędne z perspektywy danego prawnie 

uzasadnionego interesu, który opisujemy powyżej. 

OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZYSŁUGUJE PRAWO DODATKOWE INFORMACJE 

• Dostępu do swoich danych i sprostowania swoich danych 

• Usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych  

• Przeniesienia danych osobowych 

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

• Wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane 

poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Informujemy, że dane osobowe nie będą wykorzystane 

do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWE INFORMACJE 

• Bezpośrednio od kandydata (np. dane podane na formularzach) 

• Pozyskane z innych źródeł, np. poprzez polecenie, z agencji rekrutacyjnych, 

portali ogłoszeniowych, innych podmiotów uczestniczących w procesie 

rekrutacji na podstawie zgody kandydata i obejmujące dane przekazane 

przez kandydata tym podmiotom. W pozostałym zakresie przetwarzamy 

dane objęte dobrowolną zgodą (wskazane w konkretnej treści zgody lub 

przekazane z inicjatywy osoby ją wyrażającej), lub niezbędne z perspektywy 

danego prawnie uzasadnionego interesu, który opisujemy powyżej. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, w 

szczególności   w zakresie wynikającym z art. 221 

Kodeksu pracy tj. danych, których pracodawca żąda od 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie.  

 


