
 

Informujemy, iż w procesach rekrutacyjnych zastosowanie wobec Kandydatów w zakresie danych 

osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej 

„RODO”). 

W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony 

przetwarzanych danych osobowych informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osob owych 

jest Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 1,  02 -

460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000050113, zwana dalej „Administratorem”.  

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym 

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@daimler.com. 

W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych będą 

przetwarzane przez Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba 

Daimlera 1 w celach rekrutacyjnych spółki. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ustęp 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 to jest: zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Informuję, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie/będą  Mercedes-Benz Bank Polska S.A., 

Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. Bez wyraźnej zgody 

dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych . 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres 1 roku od wpłynięcia aplikacji.  

Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych 

osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.  

Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

Informujemy również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi 

na przetwarzanie danych do organu nadzorczego to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Niniejszym informujemy, iż w dowolnym momencie na podstawie art. 7 ustęp 3 RODO przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia, jednakże uniemożliwi Pani/Panu dalsze 

uczestnictwo w prowadzonej rekrutacji. 



Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody 

przesyłką pocztową na adres pracadfs@daimler.com z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba 

Daimlera 1 lub na adres e-mail: iod@daimler.com. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w 

procesach rekrutacyjnych. 

Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych 

osobowych. Zaktualizowane wersje Informacji o ochronie danych osobowych zostaną opublikowane 

na stronie internetowej https://www.mercedes-benz.pl/dfs-rodo. Zachęcamy do odwiedzania 

wskazanej strony internetowej i zapoznawania się z zaktualizowanymi wersjami Informacji o ochronie 

danych osobowych. 

 

FORMULARZ ZGODY 

Oświadczam, iż dobrowolnie poprzez zaznaczenie wyboru poniżej, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez 

Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1 w celu 

realizacji procesów rekrutacyjnych. 

 TAK          NIE         

 

 


