
KANDYDACI DO PRACY - BIEŻĄCE REKRUTACJE – DANE WYKRACZAJĄCE POZA ART. 221
 KODEKSU PRACY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych BESTEM sp. z o.o. z siedzibą w 
Dąbrówce Wielkopolskiej, przy ul. Głównej 57a, 66-210 Zbąszynek moich danych osobowych zawartych w 

przesłanym przeze mnie CV i w załączonych do niego dokumentach, w tym szczególności innych danych niż 
wskazane w art. 221 § 1, art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917), takich 

jak dodatkowe umiejętności, zainteresowania, na potrzeby realizacji aktualnie prowadzonych rekrutacji do pracy 
u Administratora Danych Osobowych.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w procesie przetwarzania danych, zgodnym ze składanych 
podaniem/CV. 

 

_____________________________ 

Imię i nazwisko, data 

Pani/Pana w/w dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę BESTEM sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce 
Wielkopolskiej, przy ul. Głównej 57a, 66-210 Zbąszynek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem: 0000257150, w celu wykorzystywania Państwa danych osobowych do procesów rekrutacyjnych w/w 
Administratora danych.  

 

KANDYDACI DO PRACY – PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej przeze ofercie pracy i w 
załączonych do niej dokumentach, w tym w szczególności innych danych niż wskazane w art. 221 § 1, art. 222 i 

art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917), takich jak dodatkowe umiejętności, 
zainteresowania,  na potrzeby niezbędne do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Administrator 
danych osobowych BESTEM sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce Wielkopolskiej, przy ul. Głównej 57a, 66-210 

Zbąszynek, w przyszłości przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia pozyskania zgody kandydata do 
pracy, na stanowiska pracy zbliżone zakresem obowiązków do ______________.  
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w procesie przetwarzania danych, zgodnym ze składanych 

podaniem/CV. 

 

_____________________________ 

Imię i nazwisko, dat 

 

Pani/Pana w/w dane osobowe będą przetwarzane przez BESTEM sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce 
Wielkopolskiej, przy ul. Głównej 57a, 66-210 Zbąszynek, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem: 0000257150, w celu wykorzystywania Państwa danych osobowych do przyszłych procesów 
rekrutacyjnych w/w Administratora danych.  

 

 


