
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PODRĘCZNIKARNIA Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. z 
siedzibą w: Usługowa 4 A, Zaścianki , 15-521 Białystok (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym 
czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: biuro@podrecznikarnia.pl.  

 

Na podstawie art. 13 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 takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 
(DZ. Urz. UE. L nr 119 str. 1, ze zm.) - dalej jako RODO, informuje się, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO)  jest 
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: 
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk), ul. Usługowa 4A, Zaścianki, 15-521 
Białystok, zarejesrtowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII 
Wydziale Gospodarczym KRS pod nr KRS 0000977877, z kapitałem zakładowym w wysokości 
400.000zł, NIP: 966-216-50-06,.  

2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Usługowa 4A, Zaścianki, 15-521 Białystok, e-
mail biuro@podrecznikarnia.pl, tel. 883 155 775  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu 
przeprowadzenia rekrutacji.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu 
cofnięcia zgody.  

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania 
usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo 
do przenoszenia danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i niezbędnym do przeprowadzenie 
procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu 
decyzji, w tym nie będą profilowane. 


