
Klauzula Informacyjna Kariera  

W związku z Państwa zainteresowaniem procesami rekrutacji pracowników, współpracowników i 
stażystów, prowadzonymi przez Mentor S.A. (dalej: Rekrutacje) lub uczestnictwem w nich, zgodnie z 
przepisami 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) (dalej: „RODO”), informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa 
Chełmińska 177-181 (kod pocztowy: 87-100), posiadająca KRS: 0000031423 (zwana dalej: 
Administratorem). Osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich 
przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: iod@mentor.pl  

Państwa dane osobowe (wskazane w formularzu kontaktowym/zgłoszeniowym lub przekazane w inny 
sposób w ramach Rekrutacji) przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia Rekrutacji lub umożliwienia Państwu nawiązania współpracy z 
Mentor S.A. , w tym zatrudnienie Państwa przez Administratora. 

 
Podanie danych osobowych w ramach Rekrutacji jest dobrowolne, jednak niepodanie określonych 
danych lub niektórych z nich może powodować brak możliwości Państwa uczestnictwa w Rekrutacji. 
 

Dane osobowe uzyskane w ramach prowadzenia Rekrutacji będą przetwarzane przez czas ich trwania 
lub do czasu wycofania przez Państwa zgody. 

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa: 
1. prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO), 
2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
3. prawo otrzymania i dalszego przesyłania danych osobowych  (art. 20), 
4. prawo do usunięcia danych swoich danych (art. 17 RODO), 
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania (art. 18 i art. 21 RODO), 
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa (art. 77 
RODO). 

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przekazanych Administratorowi 
danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Aby skorzystać ze swoich praw mogą Państwo skontaktować się listownie (na adres ul. Szosa 
Chełmińska 177-181, Toruń z dopiskiem: Dane Osobowe) lub elektronicznie (na adres: iod@mentor.pl) 
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 
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