
Rekrutacja mailowa – klauzula do zamieszczenia w treści dokumentów: 

1) wariant naboru na konkretne stanowisko: 

Przesyłając dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Toyota Central 

Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych podanych w dokumentach 

aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko  […]. 

Dla celów rekrutacyjnych nie masz obowiązku i nie prosimy Cię o przekazanie nam w toku procesu 

rekrutacji danych dotyczących szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 

9 ust. 1 RODO (tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej): 

Jeśli z jednak z własnej woli postanowisz zamieścić w treści dokumentów aplikacyjnych dane 

wrażliwe prosimy o umieszczenie następującej klauzuli zgody:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich 

danych osobowych szczególnej kategorii podanych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji 

procesu rekrutacyjnego na stanowisko  […].” 

  
 

Informujemy, że udzielenie nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji jest 
dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody pisząc na adres e-mail:  
hr@toyota-ce.com lub składając oświadczenie o cofnięciu zgody bezpośrednio w toku procesu 
rekrutacyjnego. 
 

2) wariant naboru na konkretne stanowisko + dodatkowa zgoda na rekrutacje przyszłe 
 

Przesyłając dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Toyota 

Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych podanych  

w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko  […]. 

Dla celów rekrutacyjnych nie masz obowiązku i nie prosimy Cię o przekazanie nam w toku procesu 

rekrutacji danych dotyczących szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 

9 ust. 1 RODO (tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej): 

Jeśli jednak z własnej woli postanowisz zamieścić w treści dokumentów aplikacyjnych dane 

wrażliwe prosimy o umieszczenie następującej klauzuli zgody:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich 

danych osobowych szczególnej kategorii podanych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji 

procesu rekrutacyjnego na stanowisko  […].” 

 

Informujemy, że udzielenie nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji jest 
dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody pisząc na adres e-mail:  
hr@toyota-ce.com lub składając oświadczenie o cofnięciu zgody bezpośrednio w toku procesu 
rekrutacyjnego. 

 
Jeśli dodatkowo chcesz, żebyśmy rozważali Twoją kandydaturę przy okazji innych, przyszłych 

rekrutacji, możesz wyrazić swoją zgodę w tym zakresie – dopisując dodatkowo poniższą klauzulę: 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TCE”) 

moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych także w celu prowadzenia 

przyszłych rekrutacji na wszelkie stanowiska wedle uznania TCE i kontaktu w związku z takimi przyszłymi 

naborami. Moja zgoda jest ważna przez okres roku od momentu jej wyrażenia.  

Informujemy, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku braku wyrażenia 
powyższej zgody nie będziemy mogli rozpatrywać Twojej kandydatury w przypadku przyszłych 
rekrutacji. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody pisząc na adres e-mail:  
hr@toyota-ce.com lub składając oświadczenie o cofnięciu zgody bezpośrednio w toku procesu 
rekrutacyjnego. 
 
3) wariant wysyłania swoich dokumentów bez związku z konkretnym naborem, czyli traktowany 
jak rekrutacje przyszłe: 
 

Zachęcamy do zostawienia swoich dokumentów rekrutacyjnych na przyszłość. Prosimy jednak 

o zamieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TCE”) 

moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych 

rekrutacji na wszelkie stanowiska wedle uznania TCE i kontaktu w związku z takimi przyszłymi naborami. 

Moja zgoda jest ważna przez okres roku od momentu jej wyrażenia. 

Informujemy, że udzielnie nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 
przyszłych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku wyrażenia powyższej zgody nie będziemy mogli 
rozpatrywać Twojej kandydatury w przypadku przyszłych rekrutacji. W każdej chwili masz prawo do 
wycofania swojej zgody pisząc na adres e-mail: hr@toyota-ce.com lub składając oświadczenie o 
cofnięciu zgody bezpośrednio w toku procesu rekrutacyjnego. 

 
 


