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INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA APLIKACJI W PROCESIE REKRUTACYJNYM 

 

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie, 

w celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz dochowując zgodności procesu rekrutacji z obecnie obowiązującymi 

przepisami prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami: 

1. W składanej aplikacji (CV) prosimy zamieścić tylko te dane osobowe, których pracodawca może żądać 

od kandydata do pracy, tj.: 

✓ imię i nazwisko 

✓ data urodzenia 

✓ dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy (np. mail, telefon, adres do 

korespondencji) 

✓ wykształcenie (w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku) 

✓ przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie niezbędnym do udokumentowania 

doświadczenia wymaganego na określonym stanowisku) 

2. Prosimy o umieszczenie  w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez firmę Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. 

3. Jeśli kandydat do pracy wyraża chęć, aby jego aplikacja była rozpatrywana w przypadku przyszłych 

rekrutacji w firmie Copernicus Diagnostics Sp. z o.o., prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam 

zgodę na przechowywanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji w firmie Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. 

4. Jeśli kandydat do pracy z własnej woli, dobrowolnie zechce podać w aplikacji inne dane, niż wymienione 

w punkcie 1 niniejszej informacji, dane wykraczające poza te, których może żądać pracodawca, np. w 

celu szerszego, pełniejszego zaprezentowania swojego doświadczenia, kwalifikacji zawodowych 

prosimy o umieszczenie w CV dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego oświadczenia 

woli (podst. RODO art.6 ust.1): Oświadczam, że w pełni świadomie i dobrowolnie wyrażam z własnej 

inicjatywy zgodę na udostępnienie pracodawcy danych osobowych wykraczających poza zakres 

danych osobowych, jakie mam obowiązek podać w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w 

Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. Przekazuję je w celu zobrazowania całości przeglądu mojego 

doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia. Wyrażam zgodę na ich przechowywanie 

i przetwarzanie  na potrzeby rekrutacji. Jeśli kandydat do pracy wyraża chęć, aby jego aplikacja była 

rozpatrywana w przypadku przyszłych rekrutacji prosimy dodać wyrażanie oraz przyszłych rekrutacji w 

firmie Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. 

5. W związku z zamiarem przetwarzania danych kandydata do pracy oraz działając w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie firma Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. 

prosi o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dla kandydata do pracy oraz dołączenie podpisanej 

Klauzuli Informacyjnej do składanej aplikacji. Treść Klauzuli przedstawiamy w osobnym dokumencie. 

 

Życzymy powodzenia. 

Zespół Copernicus Diagnostics 

 

 


