
,,Informujemy, że aby wziąć udział w
rekrutacji na to stanowisko niezbędne jest
podanie przez Ciebie danych i informacji
wskazanych w Kodeksie pracy (imię
/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane
kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia. Podanie przez Ciebie tych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w procesie. (podstawa
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO). Podanie przez Ciebie większej
ilości danych jest dobrowolne, nie jest
wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji
i wymaga Twojej zgody.

"Please be informed that to take part in
the recruitment process for a given
position, you must provide data and
information indicated in the Labour Code
(name/names and surname, date of birth,
contact details, education, professional
qualifications, course of professional
experience). Providing these data by you
is voluntary, but necessary to participate
in the process." (legal basis of processing:
articles 6 point 1 let. C) GDPR). Providing
more data is voluntary, not required to
participate in the recruitment and requires
your consent.

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w
dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na dane stanowisko przez Tylko
S.A ( dawniej Custom sp. z o.o.) , z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej
8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 536581, o kapitale
zakładowym w wysokości 779 900,00
złotych wniesionym w całości, o numerze
NIP 1132882374, REGON: 360163795,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych

,,I hereby, give consent for my data
included in my recruitment documents to
be processed for the recruitment process
by Tylko S.A. (formerly Custom limited
liability company) with its registered
headquarters in Warsaw, Czerska Street
8/10, 00-732 Warsaw, entered in the
Register of Entrepreneurs of the National
Court Register kept by the District Court for
the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII
Commercial Division of the National Court
Register, under the number KRS 536581,
with the share capital of PLN 779 900,00
contributed in full, NIP number
1132882374, REGON: 360163795, under
the Personal Protection Act of May 10th,
2018 (Dz. Acts of 2018, item 1000) and
Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April
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(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

Oświadczam, że zostałem poinformowany,
że podanie tych danych jest dobrowolne.”

2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation)
(RODO).

I declare that I have been informed that the
provision of this data is voluntary."
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