
Wenkly Studio Sp. z o.o. jako administrator danych informuje, iż dane osobowe zgłaszających 

się kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Kandydatom przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 1998 N 21, 

poz. 94 ze zm.) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z 

przytoczonej podstawy prawnej. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne 

zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po wycofaniu zgody kandydata. 

  

 Informacja: 

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wenkly Studio Sp. z o.o. 

(dalej: Administrator). 

2.   Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko wskazane 

w ogłoszeniu  

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może 

Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

6.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w 

przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby 

kolejnych procesów rekrutacji do czasu wycofania zgody przez kandydata. 

7.     Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

a)    dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego 

na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO. 

8.    Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

żądań przesłane na adres e-mail: contact@wenklystudio.com 

9.    Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 


