Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Spółka
Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny, ul. Traugutta 27, kod pocztowy 42-110, adres e-mail:
biuro@ogrodekdziadunia, tel. 34 317 77 10

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a) podstawą przetwarzania jest art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust.1
lit. f RODO oraz zgoda uczestnika rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO,
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji,
c) brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego skutkuje
odrzuceniem aplikacji .

3.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie.
a) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
dokonanego przed wycofaniem zgody na jej podstawie,
b) oświadczenie, o którym mowa w lit. a może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej, na
adres mailowy biuro@ogrodekdziadunia
c) oświadczenie, o którym mowa w lit. a składa się administratorowi danych.

4.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

5.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

6.

Dane osobowe przetwarzane będą:
a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji i wyłonienia osoby na stanowisko określone
w ogłoszeniu,
b) przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,
c) przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji i mogą zostać wykorzystane przez
Administratora dla potrzeb rekrutacji na stanowiska pracy o podobnych wymaganiach, a które będą
odbywały się w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, na cele której dane są
przetwarzane

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

