
………………………………….. 
Imię i nazwisko 
………………………………….. 
Adres          

CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w złożonych dokumentach aplikacyjnych  
w celu obecnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) przez CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Ponadto potwierdzam, że przekazano mi poniższe informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, 
KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: 871548350.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odo@cuk.pl, CUK Ubezpieczenia Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 107,                 
87-100 Toruń. Informacja o osobie pełniącej aktualnie tę funkcję dostępna jest pod adresem: hdps://cuk.pl/
kontakt.   

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą 

przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, 
lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy. 

5. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez 
Państwa zgody. 

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli 
wyrażą Państwo na to zgodę. 

7. Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. 
8. Jeżeli ogłoszenie o pracę dotyczy naboru pracowników do Placówki Partnerskiej, Państwa dane przekażemy 

wyłącznie partnerowi franczyzowemu, tj. potencjalnemu pracodawcy. Szczegółowe dane nt. tego podmiotu 
można uzyskać pod adresem praca@cuk.pl.  

9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 1 rok od zakończenia procesu 
rekrutacji. 

10. Mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) do usunięcia danych osobowych; 
5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody; 
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Miejscowość, data i czytelny podpis  ………………………………………
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