
 
Uprawnienie do zbierania danych osobowych określonych w umowie, w szczególności takich 
jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, które są niezbędne i wymagane 
wyłącznie do celów przetwarzania powstałego stosunku umownego, wynika z przepisów 
prawnych.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 
Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o 
ochronie danych (RODO) oraz federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), art. 4 pkt 2 RODO. 
Państwa dane są przy tym traktowane ściśle poufnie i ochronione przed nieupoważnionym dostępem oraz 
manipulowaniem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. 
 
Ewiko Personal, jako dostawca usług HR, oferuje kandydatom stałe partnerstwo zawodowe oraz wsparcie na 
ścieżce kariery. W ramach świadczonego stałego partnerstwa zawodowego, firma ewiko Personal 
wykorzystuje Państwa dane osobowe (w szczególności Państwa adres mailowy i numer telefonu) w sposób 
wykraczający poza zwykłą procedurę zgłaszania kandydatur oraz kierowania Państwa osoby do pracy w toku 
usług wyspecjalizowanego pośrednictwa pracy i/lub czasowego delegowania pracowników, a to w celu 
pozostania z Państwem w stałym kontakcie i towarzyszenia Państwu na dalszej drodze zawodowej pod 
warunkiem, że wyrażą Państwo na to zgodę. Udzieloną zgodę mogą Państwo oczywiście odwołać w 
dowolnym momencie. 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na to, aby moje dane osobowe, które zostaną przekazane i udostępnione firmie 
ewiko Personal w ramach całej procedury rekrutacyjnej, były przechowywane poprzez firmę ewiko Personal 
również po zakończeniu procesu poszukiwania zatrudnienia w ramach czasowego delegowania pracowników 
i/lub pośrednictwa pracy a także dalej przetwarzane w celu znalezienia pracy odpowiadającej moim 
kwalifikacjom. Wyrażam zgodę na to, aby firma ewiko Personal kontaktowała się ze mną również po 
skutecznym znalezieniu pracy, a to na wypadek wzięcia pod uwagę innej pracy odpowiadającej moim 
kwalifikacjom.  
 

Zgodnie z art. 15 RODO są Państwo uprawnieni w dowolnym momencie uzyskać od ewiko Personal  dostęp do 
Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 16, 17 RODO mają Państwo prawo żądania od ewiko Personal 
sprostowania, usunięcia i zablokowania poszczególnych danych. 
 
Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie bez konieczności uzasadnienia skorzystać z przysługującego 
Państwu prawa do wniesienia sprzeciwu i odwołania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość. 
Oświadczenie o odwołaniu zgody mogą Państwu przekazać firmie ewiko Personal drogą pocztową, mailową 
lub faksem. 
 
Oświadczenie o odwołaniu zgody należy skierować do:  
 
Ewiko Personal GmbH 
Walter-Meckauer-Str. 33 a 
51067 Köln  
 
Telefax: +49 (0) 221 999 86 93-9 
E-Mail: widerspruch@ewiko-personal.de 
 
 

Każdy inny sposób wykorzystania danych osobowych oraz gromadzenia dodatkowych informacji, 
który wykracza poza powyższy zakres, wymaga zgody osoby, której dane te dotyczą. Takiej zgody 
– w treści określonej poniżej – mogą Państwo dobrowolnie udzielić poprzez zaznaczenie pola 
wyboru przed wysłaniem Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego. 

 

 


