
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 

2016, Nr 119, dalej jako „RODO”), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest BAUHAUS Sp.z o.o. z siedzibą w Sopocie,  

W celu realizacji uprawnień, o których mowa poniżej, jak również w celu uzyskania informacji odnośnie 

Pani/Pana przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt pod adresem mailowym 

bauhaus@bauhaus.com.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust 1 

pkt a RODO, w celu prowadzenia rekrutacji, oferowania zatrudnienia niezależnie od podstawy lub formy,  

organizacji i prowadzenia praktyk zawodowych przez Administratora oraz spółki z grupy BAUHAUS.  

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane : 

1) spółkom Grupy BAUHAUS; 

2) firmom kurierskim i pocztowym, w celu dostarczania przesyłek i korespondencji; 

3) kancelariom prawnym, zewnętrznym podmiotom doradczym, podmiotom współpracującym oraz 

kontrahentom współpracującym z Administratorem; 

4) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

4. BAUHAUS przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez : 

1) okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, 

2) nie dłużej niż 2 lata na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych, 

3) okres jaki zobowiązany jest przechowywać Pana/Pani dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących  przepisów prawa,  

4) okres przedawnienia roszczeń przysługujących BAUHAUS, 

5) do czasy cofnięcia zgody. 

5. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do 

przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO; 

6. Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, jednakże brak podania danych, uniemożliwi uczestniczenie w rekrutacji. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy  uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących następuje z naruszeniem RODO. 
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