KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REKRUTACJI

1.

Administratorem Państwa danych osobowych w

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016

roku

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”) jest SOFOS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-266) Al. Grunwaldzka nr
163, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435613, NIP 5842728957 lub
inna spółka z sieci SOFOS wskazana tutaj, do której kierowana jest Państwa aplikacja o
zatrudnienie

(dalej: „Administrator

danych”).

skontaktować

Z

Administratorem

danych

można się

pisemnie

na adres Administratora danych.

2.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w

przepisach

prawa

pracy

(art.

221

ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ( podstawa prawna z art.
221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 22 1 § 1
pkt. 1 – 3 Kp podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie
nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych
danych osobowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych
osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku
jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

3.

Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim to

będzie niezbędne, mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom,
podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe i usługi informatyczne, a także organom
administracji

publicznej,

jeżeli

konieczność

taka

wynikać

będzie

z przepisów prawa.

4.

Państwa dane osobowe będą przechowywane

przez nas przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności do
zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe podane przez Państwa w zakresie nieokreślonym
przepisami prawa będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do
momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5.

Podanie przez Państwa danych osobowych w

zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
1

rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

6.

Administrator danych jednocześnie informuje, że

przysługuje Państwu prawo do:

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim podstawą
przetwarzania jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody poprzez email ______________ lub listownie na adres: ______________. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;

b) dostępu do danych osobowych;
c) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu).

7.
skargi

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia
do

organu

się ochroną danych osobowych

nadzorczego

zajmującego

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

