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I. PIERWSZA WARSTWA KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją („Dane”) jest  
Andel sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-815), Ul. Sienna 83/ 288,  
adres e-mail: DDSoffice@andel-koncern.dk („Administrator”). W sprawach związanych z Danymi, w 
szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów 
dotyczących ochrony Danych prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby Administratora 
lub pod adresem mailowym: DDSoffice@andel-koncern.dk.  

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia toczącej się rekrutacji, w celach przyszłych rekrutacji 
(jeśli zostanie wyrażona zgoda) oraz w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w razie 
konieczności i w uzasadnionych przypadkach.  

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
Danych. Maja Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/83/155).  

Jeśli chcieliby Państwo, aby Dane były przetwarzane przez Administratora także na potrzeby przyszłych 
procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Andel sp. z o.o z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez 
okres 12 miesięcy od daty otrzymania mojego pierwszego zgłoszenia rekrutacyjnego. 

Administrator nie oczekuje podania w zgłoszeniu rekrutacyjnym Danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące 
zdrowia). Jeśli podane zostaną tego rodzaju dane osobowe, to jeżeli nie są one niezbędne do wykazania 
szczególnego uprawnienia przewidzianego przepisami prawa, zostaną one usunięte. Jeśli Państwa zgłoszenie 
zawiera tego rodzaju dane osobowe, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o 
następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aadel sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, stanowiących dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane 
szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia) dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie poprzez kontakt 
pod adresem mailowym: DDSoffice@andel-koncern.dk. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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II. PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

 

W związku z obowiązywaniem 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 („RODO”) niniejszym 
przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją. Informujemy, 
że żądamy podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach 
prawa lub które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w przypadku planowanego 
zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych 
wykraczających poza ten zakres oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, którą może 
Pan/Pani cofnąć zgodnie z trybem wskazanym poniżej. 

 

I. Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją („Dane”) jest  
Andel sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-815), Ul. Sienna 83/ 288, adres e-mail: DDSoffice@andel-
koncern.dk („Administrator”). W sprawach związanych z Danymi, w szczególności w sprawach związanych 
z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony Danych prosimy o 
kontakt drogą pisemną na wskazany adres siedziby Administratora lub pod następującym adresem e-mail: 
DDSoffice@andel-koncern.dk. 

II. Cele i podstawy przetwarzania: 

Pani/Pana Dane będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:  

1. W celu przeprowadzenia toczącego się procesu rekrutacyjnego: 

Podstawami przetwarzania Danych przez Administratora są: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze; 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w pozostałym zakresie - Pana/Pani zgoda (w 
drugim ze wskazanych przypadków, wówczas, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe 
szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności). 

Prawo Administratora do żądania Danych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, 
ich podanie przez Pana/Panią jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie 
uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie Danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na 
ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny. 

2. W celu przyszłych rekrutacji, o ile wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych  
w tym zakresie; 

Podstawą przetwarzania Danych jest Pana/Pani zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO 
(w tym ostatnim przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają Dane szczególnych kategorii określone w 
art. 9 ust. 1 RODO).  

W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, 
Pana/Pani Dane nie będą w nich uwzględniane.  
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3. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności  
i w uzasadnionych przypadkach); 

Podstawami przetwarzania Danych przez Administratora są: 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO - czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

 art. 9 ust. 2 lit. f RODO - czyli niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku 
Danych szczególnych kategorii. 

Podanie Danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Administrator może zastosować działania 
przewidziane prawem w celu uzyskania tych Danych. 

III. Źródło Danych i ich kategorie: 

Dane pochodzą bezpośrednio od Pana/Pan i obejmują wyłącznie Dane, które Pan/Pani udostępnił 
Administratorowi.  

W przypadku, gdy w procesie zatrudnienia uczestniczyła agencja rekrutacyjna, Administrator mógł otrzymać 
od niej następujące kategorie Pana/Pani Danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez 
Pana/Panią dane kontaktowe, a także informacje o Pana/Pani wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i 
przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.  

IV. Odbiorcy Danych: 

Pana/Pani Dane mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi, 
w tym dostawcom usług i rozwiązań IT oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym 
usługi prawne i usługi wsparcia rekrutacji, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej, do której 
należy Administrator (w szczególności spółce Andel A/S z siedzibą w Danii, 4520 Svinninge).  

V. Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

VI. Okres przetwarzania Danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego 
zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani 
Danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  

W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie Danych dla celów przyszłych rekrutacji, Dane 
będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od otrzymania przez 
Administratora zgłoszenia rekrutacyjnego. W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych odbywa się 
na podstawie zgody, Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu 
powyższych okresów.  

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani Dane będą przechowywane przez okres 
konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

VII. Pana/Pani prawa: 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
Danych. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii 
Danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/83/155).  

W takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo 
do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem mailowym DDSoffice@andel-koncern.dk 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, do którego doszło przed jej cofnięciem. 
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VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym 
profilowaniem. 
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I. FIRST LAYER OF THE INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE 
RECRUITMENT PROCESS 

 

The administrator of personal data processed in connection with recruitment ("Data") is Andel sp. z o.o. with 
its registered office in Warsaw (00-815), Ul. Sienna 83/ 288, e-mail address: DDSoffice@andel-koncern.dk 
("Administrator"). In matters related to the Data, in particular in matters related to the exercise of rights under 
the Data Protection Regulations, please contact us in writing to the indicated address of the Administrator's 
registered office or at the following e-mail address: DDSoffice@andel-koncern.dk. 

 The data will be processed for the purposes of ongoing recruitment, for future recruitment (if consent is given) 
and for the purposes of establishing, investigating or defending against claims, if necessary and in justified 
cases.  

You have the right to request access to Data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the 
right to object to the processing and the right to transfer Data. You also have the right to lodge a complaint 
with the President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, 
https://uodo.gov.pl/pl/83/155). 

If you would like the Data to be processed by the Administrator also for the purposes of future recruitment 
processes, please include the following consent in the application documents:  

I consent to the processing by Andel sp. z o.o. with its registered office in Warsaw of my personal data 
contained in the recruitment application for the purposes of future recruitment processes for a period of 12 
months from the date of receipt of my first recruitment application.  

The Administrator does not expect to provide the Data referred to in art. 9 sec. 1 of the General Data Protection 
Regulation (GDPR) (special category data, including health data). If such personal data are provided, they will 
be deleted if they are not necessary to demonstrate a specific right provided for by law. If your application 
contains such personal data, please include the following consent in your application documents:  

I consent to the processing by Andel sp. z o.o. with its registered office in Warsaw of my personal data 
contained in the recruitment application, constituting the data referred to in art. 9 sec. 1 of the GDPR (special 
category data, including health data) for the purposes of the recruitment procedure.  

You have the right to withdraw each of the above consents at any time by contacting us at the following e-mail 
address: DDSoffice@andel-koncern.dk. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the 
processing carried out by the Administrator on the basis of consent before its withdrawal. 
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II. FULL CONTENT OF THE INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN 
THE RECRUITMENT PROCESS 

 

In connection with the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR") ”), we hereby provide information on the 
processing of personal data in connection with recruitment. Please be advised that we request only such 
personal data that are indicated in applicable law or that are necessary to take action before concluding the 
contract (in the case of planned employment based on a civil law contract). If you provide personal data that 
goes beyond this scope, you consent to the processing of this data, which you can withdraw in accordance 
with the procedure indicated below.  

 

I. Data administrator:  
 

The administrator of personal data processed in connection with recruitment ("Data") is Andel sp. z o.o. with 
its registered office in Warsaw (00-815), Ul. Sienna 83/ 288, e-mail address: DDSoffice@andel-koncern.dk 
("Administrator"). In matters related to the Data, in particular in matters related to the exercise of rights under 
the Data Protection provisions, please contact us in writing to the address of the Administrator's registered 
office or at the following e-mail address: DDSoffice@andel-koncern.dk.  

 

II. Purposes and bases of processing:  

 
Your Data will be processed for the following purposes and based on the following legal grounds:  

1. In order to carry out the ongoing recruitment process: The basis for the processing of Data by the 
Administrator are: • art. 6 sec. 1 lit. c GDPR - necessity to fulfill the legal obligation incumbent on the 
Administrator;  

• art. 6 sec. 1 lit. b GDPR - necessity to take action before concluding the contract;  

• art. 6 sec. 1 lit. a GDPR or art. 9 sec. 2 lit. a RODO - in the remaining scope - your consent (in the second 
of the indicated cases, when the application documents contain personal data of a special category specified 
in Article 9(1) of the GDPR, for example data regarding disability).  

The Administrator's right to request Data results from the law or is necessary to conclude a contract, 
providing them by you is necessary to participate in the recruitment process, and failure to provide them will 
prevent you from participating in it. In the remaining scope, providing Data is voluntary, but it may affect the 
assessment of your suitability for work in the position to which the recruitment process applies.  

2. For future recruitment, provided that you have consented to the processing of Data in this regard; The 
basis for data processing is your consent, i.e. art. 6 sec. 1 lit. a GDPR or art. 9 sec. 2 lit. a of the GDPR (in 
the latter case, when the application documents contain Special Category Data specified in Article 9(1) of the 
GDPR). 

 In the absence of consent to the processing of the Data by the Data Administrator for the purposes of future 
recruitment, your Data will not be included in them.  

3. In order to establish, investigate or defend against claims (if necessary and in justified cases); The basis 
for the processing of Data by the Administrator are:  

• art. 6 sec. 1 lit. f GDPR - i.e. the Administrator's legitimate interest in the possibility of establishing, 
investigating or defending against claims;  
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• art. 9 sec. 2 lit. f GDPR - i.e. the necessity to establish, pursue or defend claims in the case of Special 
Categories of Data. Providing the Data is voluntary, but in the event of failure to provide it, the Administrator 
may use the actions provided for by law to obtain this Data.  

 

III. Data source and their categories:  

 
The data comes directly from you and includes only the data that you have made available to the 
Administrator.  

If a recruitment agency participated in the employment process, the Administrator could receive from it the 
following categories of your Data: first name(s) and surname, date of birth, contact details indicated by you, 
as well as information about your education, professional qualifications and previous employment history.  

 

IV. Data Recipients:  
 

Your Data may be transferred by the Administrator to entities providing services to it, including providers of 
IT services and solutions and IT system providers, entities providing legal services and recruitment support 
services, as well as companies belonging to the same capital group to which it belongs. Administrator (in 
particular to Andel A/S with its registered office in Denmark, 4520 Svinninge).  

 

V. Transfer outside the European Economic Area:  

 

The data will not be transferred outside the European Economic Area. 

 

VI. Data processing period 

 

 Your personal data will be processed for the duration of the recruitment process, and after its completion, they 
will be immediately deleted, unless you consent to the processing of your Data for the purposes of future 
recruitment.  

If you have consented to the use of the Data for the purposes of future recruitment, the Data will be processed 
for these purposes no longer than for a period of 12 (twelve) months from the receipt of the recruitment 
application by the Administrator. To the extent that the processing of your Data is based on consent, the Data 
will be processed until the consent is withdrawn, but no longer than until the expiry of the above periods. 

If necessary and in justified cases, your Data will be stored for the period necessary to establish, pursue or 
defend against claims. VII. Your rights: You have the right to request access to Data, rectification, deletion or 
limitation of processing, as well as the right to object to the processing and the right to transfer Data. The 
possibility of exercising these rights may depend on the basis for processing a given category of Data. You 
also have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 
2, 00-193 Warsaw, https://uodo.gov.pl/pl/83/155).  

To the extent that the Administrator processes the Data on the basis of consent, you have the right to withdraw 
it at any time by contacting the e-mail address DDSoffice@andel-koncern.dk or in writing to the address of the 
Administrator's registered office. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that 
took place before its withdrawal.  
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VII. Automated decision making  

 

The data is not processed in a way that is related to automatic decision making, including profiling. 

 

 

 

 


