KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 (w zależności od źródła danych)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) niniejszą informację podajemy w związku
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARAD Serwis sp. z o.o, z siedzibą w
Źródłach (55-330) przy ul. Muzycznej 2, która:
⎯ przetwarza dane osobowe celem przeprowadzenie rekrutacji na postawie art. 6 ust. 1 lit. a)
i c) RODO;
⎯ przetwarza takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dotychczasowe
zatrudnienie, wykształcenie, inne dane podane dobrowolnie przez kandydata, zgodnie z art.
22 § 1 Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) oraz zgody kandydata wyrażonej w
CV oraz/lub liście motywacyjnym;
⎯ dane osobowe udostępnione przez kandydata będą usuwane do 3 miesięcy od zakończenia
procesu rekrutacji;
⎯ odbiorcą danych osobowych będą Administrator oraz pracownicy administratora
przeprowadzający proces rekrutacji;
⎯ dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich,
⎯ ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie,
⎯ posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celach
marketingowych.
⎯ w zakresie prawa do usunięcia danych przypominamy, że jest ono możliwe do
zrealizowania gdy: dane nie są już niezbędne dla celów w których zostały zebrane; cofnięta
została zgoda na ich przetwarzanie; nie ma podstawy prawnej dla ich przetwarzania;
złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; dane były przetwarzane
niezgodnie z prawem;
⎯ posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
⎯ współadministratorem danych osobowych, na podstawie porozumienia jest ARAD sp. z
o.o. sp. k.

