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KLAUZULA 
do aplikacji na stanowisko w Sygnis New Technologies sp. z o.o. 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i umieszczenie w dokumencie aplikacyjnym treści 

poniższych zgód: 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Sygnis New 

Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101 dla 

celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych 

innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych 

osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu 

weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich 

zawartych. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Sygnis New 

Technologies sp. z o.o. z siedzibą przy Warszawie 02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101 

na potrzeby dalszych postępowań i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści 

swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także 

prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych  ze względu 

na  moją szczególną sytuację.  

Podanie danych jest dobrowolne.  

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Sygnis New 

Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101, 

KRS : 0000596825: 
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 Dla celów obecnego procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych 

osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE 

 W przyszłości na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie 

moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE 

 w celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym. TAK/NIE 

 Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. TAK/NIE 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Sygnis New Technologies 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101, KRS  : 

0000596825 spółkom powiązanym z Sygnis New Technologies sp. z o.o., tj. Sygnis Bio 

Technologies sp. z o.o., Albireo Biomedical sp. z o.o.  

 W celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych  

 potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE 

 W przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych, w tym na 

udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE 

 W celach marketingowych tych podmiotów. TAK/NIE 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi 

prawach wynikających z przetwarzania moich danych osobowych przez Sygnis New 

Technologies sp. z o.o. 

 


