
 

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji 

 

W związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na udział w procesie rekrutacji oraz 

przetwarzaniem danych osobowych w zawartych w dokumentach aplikacyjnych informujemy, 

iż: 

 

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych 

przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska 

związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z 

przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz 

www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty wspólnie ustalają cele i 

sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane 

dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 

Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl oraz inspektorod@agriplus.pl. 

Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad 

ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim 

skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na 

adres: inspektorod@animex.pl lub  inspektorod@agriplus.pl. 

2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu. 

3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług 
niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym organy państwowe. 
4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania 

przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie 

danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody. 

5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną 

zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na 

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

wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby 

rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 
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