Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w P. W. „DELTA” Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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,, zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DELTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze przy ul.
l. Trasa Północna 14, zwanym dalej „Administratorem”
Możesz się skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) poprzez e-mail: ado@deltapw.com.pl
2) listownie na adres: P. W. DELTA” Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 14, 65-958 Zielona Góra.
2. Cel i podstawy przetwarzania
1) Twoje dane osobowe w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie
czasie;
• podjęcia
odjęcia działań przed zawarciem umowy
umowy, których podanie umożliwiają przepisy art. 221 Kodeksu pracy,
pracy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) Przedsiębiorstwo
orstwo Wielobranżowe „DELTA” Sp. z o.o. będzie przetwarzało Twoje dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać
stać odwołana w dowolnym
czasie.
3) Jeżeli w dokumentach zawarte sąą dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Odbiorcy danych osobowych
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
W przypadku
zypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane
będą wykorzystywane przez 1 rok.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do:
1) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) usunięcia danych osobowych;
6) przenoszenia danych;
7) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
6. Transfer danych
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
7. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
Twoje dane nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych da
danych jest dobrowolne.

OŚWIADCZAM, iż zapoznałam/-em
em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy.

……………………………………………
( data i podpis kandydata do pracy)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
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ul. Trasa Północna 14
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