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Przetwarzając Państwa dane osobowe ("dane") firma Rensel GmbH & Co. KG w związku ze świ-
adczonymi usługami pośrednictwa pracy przestrzega zawsze aktualnych przepisów o ochronie 
danych. Państwa dane gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
W obowiązkowych polach oznaczonych * zbieramy tylko te informacje, które są niezbędne do 
przetworzenia wniosku w procedurze aplikacyjnej. Państwa adres e-mail i numer telefonu są przy 
tym niezbędne, aby móc szybko nawiązać z Państwem kontakt. Korzystając z opcji wpisania tekstu 
w polu tekstowym, można dostarczyć nam informacji, które moglibyśmy wykorzystać do oceny 
Państwa profilu. 
 
Państwa dane obejmują, oprócz zebranych danych kontaktowych, informacje o Państwa kwalif-
ikacjach zawodowych, dokumenty aplikacyjne, w tym zdjęcia i wyobrażenia określonego pośred-
nictwa (które przekazują nam Państwo manualnie za pośrednictwem funkcji przesyłania danych), 
ale w pewnych okolicznościach również tzw. Szczególne kategorie danych osobowych w rozumie-
niu art. 9 ust. 1 RODO. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych odbywa się 
w celu pośredniczenia w znalezieniu dla Państwa odpowiedniego tymczasowego miejsca pracy, 
bezpośredniego zatrudnienia lub na czas określony w ramach udostępniania pracowników.  
 
W ramach pośrednictwa pracy gromadzimy Państwa dane, przetwarzamy je i wykorzystujemy w 
celu pośrednictwa pracy lub udostępnienia pracowników tymczasowych w przypadku od-
powiednich ofert. Obejmuje to również przekazywanie zainteresowanym firmom danych 
osobowych zebranych w ramach usług związanych z pośrednictwem pracy.  
 
Aby móc zaoferować Państwu jak najwięcej firm, niezależnie od lokalizacji, spółki zależne Rensel 
GmbH & Co. KG, które działają w obszarze usług personalnych, są również zaangażowane w 
proces rekrutacji i otrzymują dostępu do swoich danych w tym celu.  
 
Ponadto nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim; chyba że jest-
eśmy do tego zobowiązani na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub sam 
to ustalisz. W naszym przypadku strony trzecie nie są dostawcami usług, którzy muszą przestrze-
gać naszych wymogów w zakresie ochrony danych. W tym celu zawarliśmy umowy dotyczące 
realizacji zamówień, a tym samym gwarantujemy, że możemy skorzystać z Twoich praw. 
 
Państwa dane przechowujemy sześć miesięcy. Jeśli do tego czasu nie uda się znaleźć dla Państwa 
pracy w firmach zatrudniających bezpośrednio lub pośrednio, skontaktujemy się z Państwem i 
poprosimy o przedłużenie terminu przetwarzania danych - na kolejne sześć miesięcy. Jeśli nie 
zareagują Państwo lub nie życzą sobie dalszego przetwarzania, natychmiast usuniemy Państwa 
dane. 
 
Mają Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie zażądać informacji na temat przechowywanych 
przez nas Państwa danych osobowych. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się 
zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych w przyszłości lub zlecić poprawienie, 
zablokowanie lub usunięcie Państwa danych. 
 
Prosimy również o zwrócenie uwagi na nasze ogólne informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. 
 
Wysyłając aplikację online, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzysta-
nie Państwa danych - w tym także specjalnych danych osobowych - przez Rensel GmbH & Co. KG 
oraz spółek stowarzyszonych z Rensel GmbH & Co. KG w ramach naszego procesu selekcji. Zgodę 
tę można w każdej chwili wycofać w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość w formie 
pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną pod adresem Rensel GmbH & Co. KG, Borgwardring 3, 
26802 Moormerland, telefon: 04954 / 89388-100, fax: 04954 / 89388-120 lub na 
datenschutz@rensel.de. 
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