
Informacja od Administratora Danych Osobowych 
Seito Polska Sp. z o.o. 

 
 

 
Dane Administratora danych osobowych: 
Administratorem danych osobowych jest Seito Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Włocławskiej 147-157 w Toruniu (87-100), zarejestrowana pod numerem KRS 0000261422, 
NIP 9562179279.  
 

Dane Inspektora Ochrony Danych: 
W spółce Seito Polska Sp. z o.o. nie powołano Inspektora Ochrony Danych. Można 
kontaktować się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych tel. 691 660 095 

Cel przetwarzania danych osobowych: 
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  

Podstawa prawna przetwarzania: 
Zgoda na udział w procesie rekrutacji. 

 
Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych: 
 
upoważnieni pracownicy/zleceniobiorcy administratora danych osobowych 
współadministratorzy Seito HR Sp. z o.o.; Seito Logistics Sp z o.o. ; PUP Emtor;  
 
 
Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego: 
 
Dane nie są przekazywane.  
 
 
Okres przechowywania danych: do 1 roku 
 
 
Przysługujące Panu/Pani prawa: 
Ma Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani 
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia 
danych. 
 
Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 
Kontakt z Seito Polska Sp. z o.o. : 
 
E-mail: biuro@seito.pl tel. 56 658 11 53 
 
 
 
 



 

** słowniczek  

a) RODO- Rozporządzenie 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. 

b) Administrator danych osobowych- to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe 
( Seito Polska Sp. z o.o.) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani 
danych osobowych.  

c) Inspektor Ochrony Danych- podmiot wspierający i opiniujący działania Administratora 
Danych Osobowych w zakresie ochrony Pana/Pani danych. Osoba kontaktowa.  

d) Przetwarzanie danych osobowych- to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w 
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie 

e) Odbiorca- podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe  
f) Profilowanie- dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Pana/Pani danych, które 

polega na wykorzystywaniu Pana/Pani danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana 
czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 
efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

g) Państwo trzecie- państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

 

 

 

 
 

 
Informacja o wymogu ustawowym/umownym podania danych osobowych: 
 
Podanie danych w zakresie okresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr21, poz. 94 z późń. zm) oraz aktów wykonawczych 
jest obowiązkowe.  
Niepodanie wymaganych danych może się wiązać z konsekwencjami w postaci braku udziału 
w procesie rekrutacji. 
 
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pana/Pani 
dobrowolnej zgody. 
 
 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie): 
Administrator nie podejmuje wobec Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanych 
decyzji.   
 


