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Oddajemy do Państwa rąk kolejną edycję praktycznego poradnika z zakresu prawa pracy 
z serii Meritum. Jest to pozycja wyjątkowa na rynku wydawniczym. Jej walory wysoko ocenili 
Czytelnicy edycji z poprzednich lat: 2004–2017.
Niewątpliwą zaletą publikacji jest wyczerpujące ujęcie tematu obejmujące całość instytucji 
prawa pracy, poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy, na ustaniu stosunku 
pracy kończąc. W sposób przystępny przedstawione zostały zasady funkcjonowania przepisów 
prawa pracy w praktyce.
Omówiono zatem sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne for-
my zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika w procesie pracy, rozwią-
zanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy. Zaprezentowane zostały rów-
nież pozapracownicze podstawy zatrudniania osób wykonujących pracę.
Rozdział poświęcony tematyce czasu pracy rozszerzony jest o zagadnienia dotyczące czasu 
pracy wybranych grup zawodowych.
Zaprezentowano ponadto wybór aktualnego orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawach pracowniczych, wraz z omówieniem stanu faktycznego i wskaza-
niem konsekwencji dla polskiego ustawodawstwa pracy, niepublikowane tezy wyroków Sądu 
Najwyższego i trybunału Konstytucyjnego.
Czytelnik może także zapoznać się z bieżącym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśniającym zagadnienia kontrowersyjne, 
budzące wątpliwości w praktyce.
Celem publikacji jest ułatwienie – pracodawcom, pracownikom, służbom personalnym oraz 
prawnikom zajmującym się na co dzień prawem pracy – korzystania i stosowania tych prze-
pisów w praktyce.
Służą temu głównie:
 – wyczerpujące ujęcie tematu – publikacja obejmuje całość zagadnień dotyczących nawiąza-

nia, trwania, ustania stosunku pracy i związanych z tym praw i obowiązków stron stosun-
ku pracy,

 – układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty,
 – zamieszczane na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego obja-

śnieniem,
 – rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście, umożliwiający w prosty i szybki 

sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu 
publikacji; dzięki temu uniknięto też zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,

 – wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady,
 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 – liczne schematy i tablice pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 – zamieszczane do praktycznego wykorzystania wzory umów i pism ze wskazaniem sposobu 

ich prawidłowego wypełniania,

WPROWADZENIE
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 – wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu, instytucji,
 – czytelne podsumowanie omawianych zagadnień przez podanie reprezentatywnego orzecz-

nictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury przedmiotu,
 – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie 

tekstu,
 – aneks zawierający aktualne wskaźniki i stawki ujęte w tabelach,
 – przyjazna dla Czytelnika szata graficzna, zakładki.
Autorami publikacji są specjaliści z zakresu prawa pracy, szkoleniowcy, praktycy.
Meritum Prawo pracy jest publikacją „otwartą” na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to no-
woczesna formuła opracowania przewidująca aktualizacje w formie elektronicznej przez cały 
rok. W materiałach aktualizacyjnych znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co 
ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne 
odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady 
itp.).
Mamy nadzieję, że docenią Państwo wszystkie walory tej publikacji i stanie się ona niezastą-
pioną pomocą w codziennej pracy.

Zespół redakcyjny
Warszawa, grudzień 2017 r.
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Sł.Prac. Służba Pracownicza
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5. Inne

ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

art. artykuł

AW Agencja Wywiadu

BOR Biuro Ochrony Rządu

bhp bezpieczeństwo i higiena pracy

CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne

cyt. cytat, cytowane (a,y)

cz. część

ds. do spraw

EOG Europejski Obszar Gospodarczy

FUS Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

GUS Główny Urząd Statystyczny

IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

lit. litera

MPiPS Minister Pracy i Polityki Społecznej

MRPiPS Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MZ Ministerstwo Zdrowia

n. następna (e,y)

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

niepubl. niepublikowany

nin. niniejszy

np. na przykład

nr numer

orz. orzeczenie

PE Parlament Europejski

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PIP Państwowa Inspekcja Pracy

pkt punkt

por. porównaj

post. postanowienie

poz. pozycja

ppkt podpunkt

p.u.p. powiatowy urząd pracy

r. rok

RM Rada Ministrów
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2. Organy orzekające
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NSA Naczelny Sąd Administracyjny

s.apel. sąd apelacyjny

SN Sąd Najwyższy

TK Trybunał Konstytucyjny

WSA wojewódzki sąd administracyjny

3. Publikatory

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. Urz. Dziennik Urzędowy

M.P. Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej

4. Czasopisma

GP Gazeta Prawnicza

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego

M.Prawn. Monitor Prawniczy

MPPr Monitor Prawa Pracy

NP Nowe Prawo

OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego

OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
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PiP Państwo i Prawo

PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Pr.Pracy Prawo Pracy

Prz.Pod. Przegląd Podatkowy

PS Przegląd Sądowy
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rozp. rozporządzenie

s. strona

tj. to jest

tekst jedn. tekst jednolity

tzn. to znaczy

uchw. uchwała

ust. ustęp

w zw. w związku

ww. wyżej wymienione (a,y)

wyr. wyrok

z późn. zm. z późniejszymi zmianami

zarz. zarządzenie

zd. zdanie

zm. zmiana (y)

zob. zobacz

z.o.z. zakładowa organizacja związkowa

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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1. Katalog danych osobowych – uregulowania prawne

Podstawa prawna: art.  51 ust.  1 Konstytucji RP; art.  22¹ i  229 k.p.; art.  7 pkt  2 i  art.  23 ust.  1 pkt  3 usta-
wy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922); art. 6 pkt 10 
ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 700); art. 4 ustawy 
z  21  listopada 2008  r. o  służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  1345 z  późn.  zm.); art.  3 ust.  1 
pkt 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników i płatników (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 869); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w spra-
wie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 894); rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(RODO).

1 Kwestię dostępu pracodawcy do danych osobowych kandydata do pracy i pracownika rozstrzy-
ga jednoznacznie przepis art. 22¹ k.p. Jest on zarazem ustawową podstawą do żądania od 
osoby ubiegającej się o pracę, a później od pracownika ujawnienia danych związanych z za-
trudnieniem.
Przepis ten realizuje normę wynikającą z Konstytucji RP, gdzie w art. 51 ust. 1 mowa jest 
o tym, że: 

„nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie odrębnej ustawy do ujawniania infor-
macji dotyczących jego osoby”.

W art. 22¹ k.p. określono:
 – w § 1 tego przepisu zakres danych, których można żądać od kandydata do pracy;
 – w § 2 tego przepisu katalog danych, których można wymagać od pracownika.
Istota tego przepisu (art. 22¹ k.p.) polega przede wszystkim na tym, że pracodawca ma ogra-
niczone prawo w zakresie zbierania informacji, tak o kandydacie do pracy, jak i o pracowniku.

WAŻNE! Kandydat i pracownik mają prawo do odmowy udzielania informacji niezawartych 
w ww. przepisie. Mogą natomiast takie informacje ujawniać dobrowolnie.

A. Katalog danych, których można żądać od kandydata  
na pracownika

2 Na podstawie art. 22¹ k.p. pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy tylko danych 
wymienionych w tym przepisie.
W związku z tym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie można żądać podania następujących 
danych osobowych:
1) imienia (imion) i nazwiska;
2) imion rodziców;
3) daty urodzenia;
4) miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);
5) wykształcenia;
6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Powyższe dane należy uznać za niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia przez pracodawcę 
procesu naboru pracowników. Rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu pro-
wadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika precyzuje ponadto, że wy-
mienione dane mogą zostać ujawnione w dokumentach, których pracodawca może wymagać 
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a mianowicie są to:

3 – wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 – świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające 

okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik ubiega się o zatrudnienie;

 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowa-
nej pracy;

 – orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowi-
sku;

 – inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów;
 – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego – 

świadectwo ukończenia gimnazjum.
Zakres danych osobowych zawartych w pomocniczych wzorach kwestionariusza osobowe-
go dla kandydata do pracy oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowiących 
załączniki do rozporządzenia z  28 maja 1996  r. jest tym samym zgodny z przepisami 
art. 22¹ k.p., który dokonuje podziału danych osobowych na dane pozyskiwane od osoby ubie-
gającej się o zatrudnienie oraz od pracownika, czyli osoby, z którą nawiązany został stosunek 
pracy.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie musi dołączać do kwestionariusza osobowego nie-
zbędnej liczby fotografii.
Nie ma również obowiązku odbierania od kandydata na pracownika informacji o pozostawa-
niu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych.

WAŻNE! Pracodawca nie musi:
– informować urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia,
– uzyskiwać od kandydata do pracy informacji o pozostawaniu lub niepozostawaniu w reje-

strze bezrobotnych,
– powiadamiać urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której 
dane dotyczą. Oświadczenie kandydata na pracownika może mieć formę życiorysu zawodo-
wego, listu motywacyjnego, jak również kwestionariusza osobowego, pod warunkiem jednak 
że wymienione dokumenty zawierają dane prawnie dopuszczalne do ich ujawnienia i zostały 
przekazane z własnej inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Jeżeli pracodawca ma 
wątpliwości co do prawdziwości takiego oświadczenia, to ma prawo żądać udokumentowania 
ww. danych osobowych przez okazanie mu świadectw pracy z poprzednich miejsc, dyplomów 
ukończenia szkół itp.

WAŻNE! Pracodawca ma prawo wymagać przedłożenia oryginałów tych dokumentów, ale tylko 
do wglądu lub w celu sporządzenia ich kopii, odpisów.

Pracodawca może również żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich po-
dania wynika z odrębnych przepisów. Ma więc prawo do uzyskania informacji o osobie, której 
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A. Katalog danych, których można żądać od kandydata  
na pracownika

2 Na podstawie art. 22¹ k.p. pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy tylko danych 
wymienionych w tym przepisie.
W związku z tym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie można żądać podania następujących 
danych osobowych:
1) imienia (imion) i nazwiska;
2) imion rodziców;
3) daty urodzenia;
4) miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);
5) wykształcenia;
6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Powyższe dane należy uznać za niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia przez pracodawcę 
procesu naboru pracowników. Rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu pro-
wadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika precyzuje ponadto, że wy-
mienione dane mogą zostać ujawnione w dokumentach, których pracodawca może wymagać 
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a mianowicie są to:

3 – wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 – świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające 

okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik ubiega się o zatrudnienie;

 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowa-
nej pracy;

 – orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowi-
sku;

 – inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów;
 – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego – 

świadectwo ukończenia gimnazjum.
Zakres danych osobowych zawartych w pomocniczych wzorach kwestionariusza osobowe-
go dla kandydata do pracy oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowiących 
załączniki do rozporządzenia z  28 maja 1996  r. jest tym samym zgodny z przepisami 
art. 22¹ k.p., który dokonuje podziału danych osobowych na dane pozyskiwane od osoby ubie-
gającej się o zatrudnienie oraz od pracownika, czyli osoby, z którą nawiązany został stosunek 
pracy.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie musi dołączać do kwestionariusza osobowego nie-
zbędnej liczby fotografii.
Nie ma również obowiązku odbierania od kandydata na pracownika informacji o pozostawa-
niu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych.

WAŻNE! Pracodawca nie musi:
– informować urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia,
– uzyskiwać od kandydata do pracy informacji o pozostawaniu lub niepozostawaniu w reje-

strze bezrobotnych,
– powiadamiać urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której 
dane dotyczą. Oświadczenie kandydata na pracownika może mieć formę życiorysu zawodo-
wego, listu motywacyjnego, jak również kwestionariusza osobowego, pod warunkiem jednak 
że wymienione dokumenty zawierają dane prawnie dopuszczalne do ich ujawnienia i zostały 
przekazane z własnej inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Jeżeli pracodawca ma 
wątpliwości co do prawdziwości takiego oświadczenia, to ma prawo żądać udokumentowania 
ww. danych osobowych przez okazanie mu świadectw pracy z poprzednich miejsc, dyplomów 
ukończenia szkół itp.

WAŻNE! Pracodawca ma prawo wymagać przedłożenia oryginałów tych dokumentów, ale tylko 
do wglądu lub w celu sporządzenia ich kopii, odpisów.

Pracodawca może również żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich po-
dania wynika z odrębnych przepisów. Ma więc prawo do uzyskania informacji o osobie, której 
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krutacyjnych odpowiednie oświadczenie na piśmie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. taka klauzula powinna być podpisana przez kandydata do pracy. 

PRZYKŁAD: Klauzula może brzmieć:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy nie-

zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

W związku z tym pracodawca nie może żądać od kandydatów do pracy innych danych niż wy-
mienione w art. 22¹ k.p., chyba że osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na piśmie na 
ich udostępnienie.

3¹Od 25 maja 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ROdO), które na-
kłada wiele nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i kan-
dydatów do pracy. I tak, zgodnie z przepisami ROdO, aby przetwarzanie danych było zgodne 
z prawem, powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej 
uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem. dlatego też, jeżeli proces rekrutacji zakończy 
się, to dane osobowe osób polecanych do pracy powinny zostać usunięte, chyba że osoba ta 
wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do procesów przyszłych rekrutacji. 

B. Dane osobowe, których można żądać od osoby 
zatrudnionej

4Po zakończeniu procesu naboru pracodawca może żądać od osoby już zatrudnionej innych, 
oprócz danych, które pozyskał podczas ubiegania się przez nią o zatrudnienie, czyli:
 – imię (imiona) i nazwisko pracownika,
 – imiona jego rodziców,
 – datę urodzenia,
 – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 – wykształcenie,
 – przebieg dotychczasowego zatrudnienia – informacje te obejmują wyłącznie okresy wyko-

nywania pracy na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik nie musi podawać 
pracodawcy informacji, że wykonywał pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, samo-
zatrudnienia itp.

Ponadto pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania:
 – numeru PESEl,
 – imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, o ile podanie takich danych jest 

konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w pra-
wie pracy, np. dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla 
pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14; więcej zob. nr 959 i n.,

 – innych danych, o ile obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
ten ostatni punkt dotyczyć może takich danych, jak np. potwierdzone kwalifikacje i umiejęt-
ności, przynależność do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracodawca może je przetwarzać 
legalnie bez zgody pracownika.

dane zgromadzono w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak tylko w zakresie niezbędnym do 
zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg:
 – niekaralności;
 – korzystania z pełni praw publicznych;
 – ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 10 usta-
wy o Krajowym Rejestrze Karnym). 

Przykładem jest informacja o niekaralności w przypadku osoby ubiegającej się o pracę w służ-
bie cywilnej (art. 4 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej stanowi, że w służbie cywilnej może 
być zatrudniona osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo po-
pełnione umyślnie lub za umyślne przestępstwo skarbowe). dopuszczalne jest uzyskiwanie 
takiej informacji od samego pracownika.
W sytuacji gdy to pracodawca sam występuje do Krajowego Rejestru Karnego (KRK) z wnio-
skiem o wydanie zaświadczenia o niekaralności kandydata do pracy, wówczas jest to weryfiko-
wane. Jeżeli zostanie uznane, że wniosek pracodawcy jest nieuzasadniony, KRK odmówi wy-
dania zaświadczenia. Nie może zaś odmówić wydania tego dokumentu, gdy wystąpi o niego 
sam zainteresowany, czyli osoba ubiegająca się o zatrudnienie. Od 1 lipca 2014 r. możliwe jest 
uzyskanie z KRK informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

WAŻNE! Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdza jedynie, że dana osoba 
figuruje w rejestrze wśród osób skazanych, ale nie określa, za jakie przestępstwo została 
skazana.

W zakresie nieuregulowanym w Kodeksie pracy art.  22¹ odsyła do przepisów o ochronie 
danych osobowych, które należy rozumieć głównie jako odesłanie do ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, która obowiązuje do 25 maja 2018 r. Po tej da-
cie wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z  27 kwietnia 2016  r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 
Zgodnie z dotychczas obowiązującą regulacją (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych), przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy spełniona jest 
choćby jedna z następujących przesłanek:
 – osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej 

danych;
 – jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa;
 – jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 

gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyczą;

 – jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicz-
nego;

 – jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wol-
ności osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych zaś oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobo-
wych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udo-
stępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
Pracodawca, gromadząc w procesie rekrutacji dokumenty kandydatów (życiorysy zawodowe-
-CV, listy motywacyjne itp.) do pracy, przetwarza ich dane osobowe. Jest to dopuszczalne pod 
warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, dołączając do dokumentów re-
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