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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W TRAKCIE PROCESU REKRUTACYJNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych ( Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach 

aplikacyjnych jest DIAGEN Diagnostyka Genetyczna dla Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. Św. Wojciecha 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000424508, NIP 8513163786, REGON 
321243412. 

 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: DIAGEN Diagnostyka Genetyczna dla Rodziny Sp. z o.o., ul. Św. 
Wojciecha 7,  70 – 410 Szczecin z dopiskiem IOD lub e-mail: prediag@gmail.com 

 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań przed zawarciem umowy – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w procesie rekrutacji oraz biuro 

rachunkowe.  
 
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej 

niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.   
 
6) Posiada Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
 
7) Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: 
kancelaria@puodo.gov.pl  

 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przystąpienie 

przez Panią/Pana do postępowania rekrutacyjnego.  
 
10) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz 

organizacjom międzynarodowym. 
 
11) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec 

danych osobowych, w tym o profilowaniu. 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 25 maja 2018r.  

                                                                                               dr n. med. Krzysztof Piotrowski  
Prezes Zarządu Diagen Diagnostyka Genetyczna dla Rodziny Sp. z o.o. 
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