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Nazwa Opis 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe  
administratora  

 

PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowy Tomyśl 
Tel.: +48 61 443 55 00 
pxcw@phoenixcontact.com  

Dane kontaktowe  
Inspektora ochrony danych  
 

iod-pxcw@phoenixcontact.com  

Zamierzone cele przetwarzania danych 
osobowych oraz podstawa prawna 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji:  
▪ na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i 
wykonania umowy:  

➢ podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 
umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie 
odpowiednich zapisów umowy, weryfikacji danych – podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;  

➢ w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy - podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;  
 
▪ na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze tj.:  

➢ wykonania obowiązków prawnych tzn. przestrzegania 
zapisów wynikających z kodeksu pracy i innych regulacji dot. 
współpracy pomiędzy daną osobą, a pracodawcą lub 
zleceniobiorcą przez okres wyznaczany przez przepisy prawa - 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;  
 
▪ na podstawie udzielonej zgody względem poszczególnych 
celów przetwarzania:  

➢ np. w zakresie przetwarzania wizerunku lub marketingu 
wewnętrznego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w 
rekrutacji w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. 
zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach, na przetwarzanie 
wizerunku) podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera a) RODO; 
  
▪ na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora:  

➢ ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, podstawa prawna 
art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes 
administratora danych; 
 
Dotyczy:  
Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowym Tomyślu  
(z oddziałami).   

Kategorie przetwarzanych danych 
osobowych  
 

W zależności od podanych danych 

• Dane wynikające z kodeksu pracy  

• Dane dodatkowe, które zostały przekazane i na 
przetwarzanie, których została wyrażona zgoda. 

 

Źródło (pochodzenie) danych  
 

Od osoby, której dane dotyczą, od osoby polecającej na 
podstawie upoważnienia. 
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Odbiorca (kategorie) danych  
 

W razie potrzeby pracownicy firm z grupy Phoenix Contact mają 
dostęp do tych danych.   
 
Dostawcy usług, zapewniający nam wsparcie w 
administrowaniu i poprawnym funkcjonowaniu, analiz systemu 
rekrutacyjnego również mogą mieć dostęp do Państwa danych. 
Usługodawcy ci są jednak zobowiązani na mocy umów 
zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzeniu 
przetwarzania danych i/lub umowa NDA) do 
niewykorzystywania tych danych do własnych celów. 

Przekazywanie danych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
oraz związane z tym zabezpieczenia w celu 
ochrony danych   
 

Dane nie będą przekazywane państwom trzecim.  
 

Czas przechowywania danych  
 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie procesu 
rekrutacji (1 rok), ewentualnie na potrzeby przyszłych 
rekrutacji, w trakcie trwania umowy lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentacji kadrowej dotyczącej umowy lub 
danego zobowiązania.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

• do dostępu 

• do sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania  

• do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania  

• do przenoszenia danych 
 

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, jesteście 
uprawnieni do następujących praw: Prawo do dostępu do 
Waszych danych, które przechowujemy; ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. 
 

Prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie  
 

Można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w 
dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość, poprzez 
odpowiednie powiadomienia wspomnianego wyżej 
administratora.    
Przetwarzanie danych wykonane do momentu otrzymania 
wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.  

Prawo do wniesienia skargi  Jeśli uważacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych 
jest niezgodne z prawem, macie prawo wnieść skargę do 
właściwego organu nadzorującego ochronę danych. 
 

Prawna lub wynikająca z umowy 
konieczność dostarczenia danych, a także 
konsekwencje braku dostarczenia danych   
 

Wasze dane są niezbędne do przetworzenia kontaktu.   
Bez waszych danych przetwarzanie nie jest możliwe. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
/ profilowanie 
 

Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania w oparciu o zebrane dane. 
 


