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OBOWIĄZKOWA INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W KAJIMA POLAND SP. Z O.O. 

 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI -  

 

 

 

  

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata aplikującego na dane stanowisko jest Kajima Poland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000334065, NIP: 5272608161, REGON: 141961144. Z Kajima Poland Sp z o. o. można kontaktować 

się przez pocztę tradycyjną pod adresem korespondencyjnym: Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa. 

 

2. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „rozporządzeniem”), w celu realizacji danego procesu rekrutacji i realizacji 

przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

a) Kajima Poland Sp. z o.o. prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych wyłącznie informacji wynikających z 

przepisów prawa pracy, w tym informacji o posiadanych uprawnieniach lub okolicznościach szczególnych, jeżeli 

ich posiadanie / spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

b) Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zaproszenie 

Kandydata do dalszego procesu rekrutacji lub może mieć wpływ na wynik weryfikacji Kandydata pod względem 

spełniania warunków formalnych na rekrutowane stanowisko. 

c) Jeżeli Kandydat zdecyduje, że chce zamieścić w swoim zgłoszeniu informacje dodatkowe, przekraczające 

zakres wymaganych informacji wskazany w ogłoszeniu, jest zobowiązany zamieścić w swoim zgłoszeniu zgodę 

następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Kajima Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."  

Na podstawie zgody będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata z korzyścią dla niego. 

d) Jeżeli Kandydat nie zamieści ww. zgody i nie uzupełni jej na dalszym etapie rekrutacji, najpóźniej przed 

pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym, jego zgłoszenie zostanie niezwłocznie skasowane, a Kandydat będzie 

zobowiązany dostarczyć nowe zgłoszenie zawierające wyłącznie informacje wskazane przez Kajima Poland  

Sp. z o.o. w ogłoszeniu. 

3. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych: 

a) wyłącznie na stanowisko, na które aplikuje Kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy po wyłonieniu kandydata na wypadek, 

gdyby z jakichkolwiek względów Kajima Poland Sp. z o.o. potrzebowała jeszcze jednego kandydata na to samo 

stanowisko; 

b) jeżeli Kandydat wyrazi odrębną zgodę na umieszczenie jego zgłoszenia w bazie kandydatów do pracy w Kajima 

Poland Sp. z o.o. również na inne, podobne stanowiska przez okres 1 roku, na cele przyszłych rekrutacji. 

4. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

5. Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych 

celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z przepisami 

określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. 

9. Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 


