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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dziękujemy za przesłanie formularza wsparcia. W związku z tym, iż będziemy przetwarzać Twoje dane 

osobowe, poniżej podajemy informacje dotyczące takiego przetwarzania. Robimy to, gdyż działamy 

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”). 

1. Rodzaje Twoich danych osobowych, które przetwarzamy 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.  

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Walstead Kraków Sp. z o.o. (ul. Obrońców Modlina 

11, 30-733 Kraków, Polska) albo Walstead Starachowice Sp. z o.o. (ul. Bema 2c, 27-200 

Starachowice), w zależności od tego, której z tych spółek dotyczy oferta pracy. Szczegółowe dane 

kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://www.walstead-ce.com/en/contact-

us/. Stworzyliśmy również specjalny adres e-mail, na który możesz wysyłać swoje zapytania itp. w 

sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: dpo@walstead-ce.com. 

3. Po co nam Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:  

 Wyjaśniania Twoich wątpliwości dotyczących naszych ofert pracy oraz innych kwestii 

technicznych związanych z wysłaniem formularza rekrutacyjnego. Robimy to na Twoją 

prośbę. Nie moglibyśmy tego zrobić bez przetwarzania Twoich danych osobowych. Jest to 

niezbędne do podjęcia przez Ciebie decyzji o wysłaniu nam formularza rekrutacyjnego (Art. 

6 ust. 1 lit. (b) RODO).  

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Nie tylko my przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy różnym 

grupom odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z celem przetwarzania przez nas 

Twoich danych osobowych lub korzystaniem przez nas z systemów IT. Twoje dane osobowe 

udostępniamy np. firmom zewnętrznym, które utrzymują, naprawiają, aktualizują nasze systemy IT.  

5. Korzystamy z usług Google Cloud oraz z innych usług w chmurze. Jakie to ma znaczenie dla 

przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?  

W bieżącej działalności korzystamy z usług Google Cloud (Gmail, Google Drive) oraz z innych usług w 

chmurze. To oznacza, iż Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas do państw trzecich, 

to jest poza UE i EOG. Przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich spełniamy warunki 

określone w Rozdziale V RODO ("Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych"). Przykładowo stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne / 

standardowe klauzule ochrony danych. Szczegółowe informacje na ten temat, można znaleźć na 

naszej stronie internetowej: https://www.walstead-ce.com/en/home, w specjalnej zakładce 

dotyczącej RODO.  

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe usuniemy do siedmiu (7) dni po udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania.  

8. Jakie prawa wynikają dla Ciebie z RODO? 
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Przede wszystkim możesz żądać od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane 

osobowe (czyli masz tzw. prawo do bycia zapomnianym). Z prawa tego możesz skorzystać w innych 

przypadkach opisanych w RODO np. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, 

w których je przetwarzaliśmy.  

Masz również: 

 Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, że 

przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do nich oraz otrzymania od nas określonych 

informacji związanych z ich przetwarzaniem. 

 Prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one 

nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne. 

 Prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach 

opisanych w RODO (np. gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich 

danych osobowych). 

 Prawo żądania od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie 

dostępnym formacie (np. .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu 

przez Ciebie administratorowi, o ile przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób 

zautomatyzowany. 

 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego 

właściwego organu nadzorczego, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe 

niezgodnie z prawem. 

Ponadto masz: 

 PRAWO SPRZECIWIĆ SIĘ, W KAŻDYM CZASIE, PRZETWARZANIU PRZEZ NAS TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH, ALE TYLKO WTEDY, GDYBYŚMY ROBILI TO W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z 

PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ NAS, O ILE ZAISTNIAŁYBY 

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE CIEBIE, A MY NIE WSKAZALIBYŚMY NP. WAŻNYCH, 

PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO DALSZEGO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH.  

 PRAWO SPRZECIWIĆ SIĘ, W KAŻDYM CZASIE I BEZ ZAISTNIENIA DODATKOWYCH 

OKOLICZNOŚCI, WOBEC PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ALE 

TYLKO WTEDY GDYBYŚMY PRZETWARZALI TWOJE DANE OSOBOWE DO CELÓW 

MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO LUB NA POTRZEBY PROFILOWANIA. 

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prześlij nam maila na adres e-mail, o którym 

pisaliśmy powyżej, o treści, która pozwoli nam ustalić czego od nas oczekujesz.  

8. Czy masz obowiązek udostępnić nam Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe udostępniasz nam dobrowolnie. Jeżeli nie udostępnisz nam Twoich danych 

osobowych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. 

 

 

Ważne - 
prawo do 
sprzeciwu 


