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SN Strukton Sp. z o.o., ul.Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk, Poland 
tel.: +48 603 664 664, sekretariat@snstrukton.com, www.snstrukton.com  
VAT UE: PL9581650306, REGON: 221231560, KRS: 0000386763 

Adres korespondencyjny: SN Strukton Sp. z o.o., ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia, Poland 
 

W CV prosimy o dopisanie (skopiowanie) następującej klauzuli:  

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.j. Dz.U. z 2015r., 
poz.2135 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, w 
celach niezbędnych związanych z rekrutacją obecną lub w przyszłości, w SN Strukton. 

Oświadczam, iż jestem poinformowany/-a o tym, że: 

 Administratorem moich danych osobowych jest SN Strukton z siedzibą w Gdańsku, ul. 
Biwakowa 47. 

 Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie upoważnionym osobom działającym na 
rzecz firmy SN Strukton. 

 Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i 
uzupełniania. 

 Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie.” 

  

Prosimy kandydatów o zawarcie (skopiowanie) w swoim CV także poniższej 
klauzuli RODO: 

Klauzula informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
(GDPR/RODO), przez Administratora danych osobowych, jakim jest SN Strukton z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk (NIP/VAT UE: PL 9581650306; REGON: 221231560). 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: iod@snstrukton.com. Odbiorcami danych mogą 
być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. 

Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 
usuwania (wycofania zgody). Znam swoje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych osobowych dla procesu rekrutacyjnego jest wymagane w myśl art. 22 Kodeksu Pracy 
i wiem, że niepodanie wymienionych w nim danych może skutkować odrzuceniem aplikacji. Wszelkie 
dane zostały podane dobrowolnie, również te wykraczające poza zapisy wymienionego artykułu 
dlatego zgadzam się na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a GDPR 
(RODO). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji SN Strukton z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk (NIP/VAT UE: PL 9581650306; REGON: 221231560) w 
myśl powyżej opisanych zasad. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez SN 
Strukton z siedzibą w Gdańsku, ul. Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk (NIP/VAT UE: PL 9581650306; 
REGON: 221231560) w myśl powyżej opisanych zasad. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
administratora, którym jest portal elevato.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 
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