KLAU
UZULA INFOR
RMACYJNA DLA KANDYD
DATA
Na podstawie art. 13 ust.
u 1 i ust. 2 ro
ozporządzeniaa Parlamentu Europejskiego
o i Rady (UE) 2016/679 z 27
7 kwietnia
e
2016 r. w sprawie ochrrony osób fizycznych w zwiąązku z przetwaarzaniem danych osobowycch i w sprawie
swobodnego przepływ
wu takich danyych oraz uchylenia dyrektyw
wy 95/46/WE (dalej: RODO)), informujemy o
h z tym związaanych.
zasadach przetwarzaniia Pana/i danyych osobowycch oraz o przyssługujących Paanu/i prawach
Poniższe zasady stosujee się począwsszy od 25 majaa 2018 roku.
Administtrator danych
Adminisstratorem Pan
na/i danych ossobowych jestt Klippan Safetty Polska Sp. z o.o.
osobowyych
z siedzibą w Starggardzie 73‐11
10, ul. Metaalowa 15, K
KRS: 0000154
4185, NIP
1141,
8540011
e‐mail: biuro@klippa
b
n‐safety.pl, te
el. +48 (0)91 573 43 90.
W celu uzyskania dodatkowych in
nformacjizw. z przetwarzaniem danych osobowych
o
orzystaniaz przysługujących
h praw prosim
my o kontakt: e‐mail biuro
o@klippan‐
bądź sko
safety.pl.
Podstawyy
Pana/i dane
d
osobowe przetwarzane będą na podstawie
p
obo
owiązujących przepisów
przetwarrzania
prawa – w szczególno
ości art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO i K
Kodeksu Pracyy.
Cele prze
etwarzania
a) realizacja konkretn
nego procesu rekrutacyjneg
r
go,
r
h; fakt wyrażeenia lub niewyyrażenia tej
b) realizzacja przyszłycch procesów rekrutacyjnych
zgody nie ma wpływu
u na konkretnyy proces rekru
utacji, w któryym bierze Pan//i udział,
dzenie roszcze
eń lub obrona przed roszczeeniami, jeżeli roszczenia
c) ustaleenie i dochod
dotyczą prowadzoneej przez nas rekrutacji, do
d momentu
u przedawnie
enia takich
ń
roszczeń
Kategorie
e danych, któ
óre Aby realizować powyższe cele, prze
etwarzamy naastępujące dan
ne:
przetwarrzamy
o przeprowadzenia procesu
u rekrutacji m.in. imię, nazw
wisko, data
a) dane niezbędne do
nia, dane kontaktowe, przebieg dotychczassowego zattrudnienia,
urodzen
wykształcenie,
z
je w CV
b)kursy//szkolenia jakie ukończył kaandydat o ile zamieścił
c) dodaatkowe dane osobowe, które nie zostaały wskazanee w Kodeksie Pracy lub
innych przepisach
p
prawa, np. wize
erunek, zainteeresowania (jeżeli nie chce
esz abyśmy
przetwaarzali Twoje do
odatkowe dan
ne, nie umieszzczaj ich w sw
woich dokumentach)
Odbiorcyy danych
Odbiorccą Pana/i danych
d
osobowych będąą organy paaństwowe w zakresie
wykonyw
wanych zadań
ń oraz dostaw
wcy systemów
w informatyczznych wykorzyystanych w
procesiee rekrutacji.
Przekazanie danych
Pana/i dane osobow
we nie będą przekazywan
ne do państw
wa trzeciego//organizacji
narodowej.
międzyn
Okres przzechowywaniia
Pana/i dane
d
osobowee będą przech
howywane do czasu zakońcczenia procesu
u rekrutacji
danych osobowych
o
lub do czasu
c
cofnięciaa przez Pana//ią zgody, tylko
o w zakresie w jakim udzielono zgody
i nie dłu
użej niż 1 rok w celu przyszłyych rekrutacji.
Prawa do
otyczące
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści
t
swoich danych
d
oraz p
prawo ich spro
ostowania,
danych osobowych
o
o do przeno
oszenia danycch, prawo
usunięcia, ograniczeenia przetwarrzania, prawo
warzania Panaa/i danych oso
obowych.
wniesienia sprzeciwu wobec przetw
o do cofnięciaa zgody w do
owolnym mom
mencie bez wpływu
w
na
Posiada Pan/i prawo
nia, dokonaneego przed jejj cofnięciem.. Cofnięcie
zgodnośść z prawem przetwarzan
zgody oznaczać
o
będzzie rezygnację
ę z procesów
w rekrutacyjnyych, na które wyrażono
zgodę.
ogą zostać zre
ealizowane w dowolnej fo
ormie np. ośw
wiadczenia
Powyższze prawa mo
złożoneggo na piśmiie. Przysługujje Panu/i prrawo wniesieenia skargi do
d organu
nadzorcczego właściweego w sprawaach ochrony danych osobow
wych.
Podaniee przez Pana//ią danych ma
Informaccja o
m charakter dobrowolnyy, jednak kon
nsekwencją
wymogu//dobrowolno
ości nieprzekkazania wym
maganychdanyych określonych Kodekseem Pracy uniemożliwi
podania danych
d
wzięcie udziału w pro
ocesie rekrutacji.
Przetwarrzanie
Pana/i dane
d
nie będąą przetwarzan
ne w sposób zautomatyzow
wany, w tym również w
formie profilowania.
p
zautomattyzowane i
profilowaanie

