
Jak zgodnie z RODO
napisać klauzulę informacyjną do ogłoszenia o pracę?
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Rekrutując nowego pracownika do Twojej firmy, musisz 
spełnić tzw. „obowiązek informacyjny” wobec 
kandydatów aplikujących na Twoją ofertę pracy. 
Gromadząc ich CV, stajesz się administratorem ich 
danych osobowych - w efekcie zostaje na Ciebie nałożony 
obowiązek poinformowania kandydatów m.in. w jakim 
celu i zakresie będziesz przetwarzać ich dane osobowe. 
Wskazówki, jak to zrobić, znajdziesz w tej publikacji.

Przez wiele lat w serwisach z ofertami pracy funkcjonowały 
„uniwersalne” klauzule informacyjne dla kandydatów. 
Takie rozwiązanie było wygodne dla pracodawców, 
jednak po wejściu w życie unijnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych (RODO) stały się prawnie 
„bezużyteczne”. 

Od 25 maja 2018 r. pracodawcy mają obowiązek 
informowania kandydatów o przetwarzaniu ich danych 
osobowych w nowym, rozszerzonym zakresie – takim,  
który uwzględnia specyfikę działania danej firmy.  

W rezultacie niemożliwym stało się stworzenie jednej 
uniwersalnej klauzuli informacyjnej dla wszystkich ogłoszeń 
rekrutacyjnych, ponieważ każdy pracodawca może 
przetwarzać dane swoich kandydatów w inny sposób.

Dlaczego potrzebujesz klauzuli RODO 
w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Ważne: 
Przed użyciem naszych przykładowych klauzul przedstaw  
je prawnikowi, który odpowiada za działania Twojej firmy.  
Nasze propozycje mogą nie uwzględniać wszystkich zasad  
działania Twojej firmy. Podane klauzule to jedynie przykłady.

Dopełnienie obowiązku informacyjnego powinno nastąpić 
jeszcze przed zebraniem danych osobowych kandydatów. 
Najprostszym sposobem jest umieszczenie odpowiednich 
informacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym.



1. Nazwę oraz dane kontaktowe administratora danych osobowych.
2. Cel przetwarzania danych osobowych kandydatów.
3.  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów.
4.  Czy dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG)?
5. Okres przechowywania danych osobowych.
6.  Przekazywanie danych osobowych kandydatów innym 

podmiotom.
7. Informację o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
8.  Informację o prawach kandydata w stosunku do jego danych 

osobowych.
9. Informację o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, jeżeli został 

powołany.

Dodatkowe informacje, które wielu pracodawców umieszcza  
w klauzuli informacyjnej dla kandydatów: 
1.  Wzór zgody kandydata na wykorzystanie CV w przyszłych 

rekrutacjach.
2.  Wzór zgody kandydata na przetwarzanie dodatkowych danych 

osobowych.

Co powinna zawierać klauzula 
informacyjna dla kandydatów  
zgodnie z RODO?
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To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

Przykład:
”Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma X Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwiatkowskiego 14 adres e-mail: 
rekrutacja@przykładowafirma.pl.”

1.      Podaj nazwę i dane kontaktowe 
administratora danych osobowych.
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To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. 
Wskaż w niej, czy planujesz przetwarzać dane kandydatów 
wyłącznie na potrzeby tej 1 rekrutacji, czy może także w innych 
celach np. przyszłych działań rekrutacyjnych Twojej firmy lub 
na wypadek ewentualnych roszczeń kandydatów związanych z 
procesem rekrutacji.

Przykłady:
”Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia 
rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, 
jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.”

”Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas 
rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w 
oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed 
sądami lub organami państwowymi.”

2.     Wskaż cel przetwarzania danych 
osobowych kandydatów.
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To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. 
Wyjaśnij kandydatom, skąd masz prawo do przetwarzania ich 
danych osobowych.

Przykład:
”Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych 
ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy 
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji.”

Jeśli przetwarzasz dane osobowe, które wykraczają poza Kodeks 
pracy i inne ustawy szczegółowe, powinieneś umieścić  
w ogłoszeniu także informację typu:

”Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na 
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając  
nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.”

oraz, że: 

”Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału 
w rekrutacji.”

3.     Wskaż podstawę prawną  
przetwarzania danych osobowych.
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Jeśli przetwarzasz dane kandydatów wyłącznie na terenie 
EOG, to wystarczy, że podasz w ogłoszeniu np. taką 
informację:

”Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski  
Obszar Gospodarczy.”

Jeśli jednak przetwarzasz dane kandydatów (całkowicie lub 
częściowo) poza EOG lub robi to co najmniej 1  
z Twoich dostawców, to powinieneś poinformować o tym 
kandydatów, którzy aplikują na Twoją ofertę pracy. RODO 
gwarantuje kandydatom określony poziom bezpieczeństwa 
ich danych osobowych na terenie EOG.  

W krajach nienależących do EOG istnieją inne regulacje, 
a kandydaci mają prawo wiedzieć, w jakim zakresie 
gwarantujesz ochronę i bezpieczeństwo ich danych 
osobowych.

4.     Poinformuj, czy dane osobowe są przez Ciebie przekazywane  
poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
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Przykładowa informacja, jaką możesz zamieścić w Twojej  
ofercie pracy:

”Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar 
Gospodarczy do następujących krajów: __________ na podstawie 
decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony 
lub programu “Tarcza Prywatności / na podstawie wiążących 
reguł korporacyjnych / na podstawie standardowych klauzul 
umownych przyjętych przez Komisje Europejską.”

oraz, że:

”Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł 
korporacyjnych / standardowych klauzul umownych.”

Ciekawostka:
Przekazywanie danych kandydatów poza obszar EOG może 
odbywać się np. jeśli:

1)  Serwery Twojej firmy są zlokalizowane w kraju 
nienależącym do Unii Europejskiej (np. w USA).

2)  Przesyłasz CV kandydatów do innej jednostki Twojej firmy, 
zlokalizowanej poza Unią Europejską (np. na Ukrainie).



To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. 
Wskaż w niej terminy ustalone w Twojej firmie.

Przykłady:
”Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od 
zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu 
otrzymania od Ciebie aplikacji.”

”Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem 
rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu 
rekrutacji, w której brałeś udział.”

5.      Wskaż okres przechowywania 
danych osobowych.
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Warto wiedzieć:
Podając kandydatom okres przechowywania ich danych, uwzględnij 
także czas ich przechowywania w Strefie Pracuj.pl - jeśli rekrutując 
na Pracuj.pl, gromadzisz aplikacje w Strefie Pracuj.pl, dane Twoich 
kandydatów są przechowywane w systemie przez cały okres 
publikacji ogłoszenia oraz 60 dni po jej zakończeniu. Po tym czasie 
automatycznie usuniemy za Ciebie wszystkie dane.



To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. 
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest podanie kandydatom pełnej 
listy podmiotów, którym będziesz udostępniać ich dane osobowe. 

W takim wypadku możesz zawrzeć w ogłoszeniu np. informację:
”Twoje dane osobowe przekażemy do następujących podmiotów:  
Firma X sp. z o.o. z siedzibą …, Firma Y Sp. K. z siedzibą … .”

6.      Wskaż inne podmioty, którym 
przekazujesz dane osobowe kandydatów.
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Jeśli jednak z różnych względów nie chcesz/nie możesz wskazywać 
konkretnych podmiotów, którym udostępniasz dane kandydatów, 
podaj w ogłoszeniu przynajmniej rodzaj usług, jaki świadczą dla 
Ciebie te podmioty. 

Przykład:
”Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji 
ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, 
dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów 
informatycznych.”

oraz, że:

”Wszyscy nasi dostawcy mają siedziby w Polsce/w Unii Europejskiej.”



Ta informacja dotyczy tylko sytuacji, w której przetwarzasz dane 
osobowe kandydatów wykraczające poza zakres wskazany w 
Kodeksie pracy oraz innych ustawach szczegółowych np. wizerunek 
kandydata (zdjęcie, zgoda na dodatkowe dane) lub pobierasz od 
kandydatów inne zgody. 

Przykład:
”W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod 
adresem e-mail rekrutacja@przykladowafirma.pl. Cofnięcie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

7.     Poinformuj o prawie do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych.
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To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Przykład:
”Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich 
kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś 
zgodę) do innego administratora danych.”

8.     Poinformuj o prawach kandydata 
w stosunku do jego danych.
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To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Przykład:
”Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

9.   Poinformuj o prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
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To dodatkowa informacja, którą powinieneś zamieścić w ofercie 
pracy tylko wtedy, gdy w Twojej firmie został powołany Inspektor 
Ochrony Danych.

Przykład:
”W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail __________.”

10.    Wskaż dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych.
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1.    Wzór zgody kandydata na wykorzystanie CV  
w przyszłych rekrutacjach.

Jeżeli chcesz wykorzystywać CV kandydatów także do innych 
rekrutacji Twojej firmy, musisz poprosić kandydatów o 
stosowaną zgodę.

Przykład:
”Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych 
naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez __________ z siedzibą w 
__________ przy ul. __________ danych osobowych zawartych w 
moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Dodatkowe informacje, które wielu pracodawców umieszcza 
w klauzuli informacyjnej dla kandydatów
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2.    Wzór zgody kandydata na przetwarzanie 
dodatkowych danych osobowych.

Jeśli przetwarzasz dane osobowe kandydatów, które 
wykraczają poza zakres wskazany w Kodeksie pracy oraz 
innych ustawach szczegółowych, musisz poprosić kandydata 
o zgodę na ich przetwarzanie (zgoda na dodatkowe dane).

Przykład:
”Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób 
wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do przez __________ z siedzibą w 
__________ przy ul. __________ (Pracodawca, Administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora 
danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu.”

Zasada adekwatności:
RODO wymaga, aby gromadzić i przetwarzać wyłącznie 
te dane osobowe kandydatów, które są niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie wolno gromadzić 
danych „na zapas”, ani „na wszelki wypadek”.



Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku
tel.: (+48) 22 373 76 06
email: dlafirm@pracuj.pl

Masz pytania?

Włascicielem marki Pracuj.pl jest


