KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”),
informujemy, że:
















Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nefrolux” Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Spółka Jawna, z
siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100) przy ul. Szpitalnej 6, numer telefonu: 32 621 27 00, adres e-mail:
sekretariat@nefrolux.com.pl.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pana Krzysztof Sierpień, z którym może Pani/Pan skontaktować się w
sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pisząc na następujący adres e-mail: ksierpien@nefrolux.com.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy i przepisy szczególne
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będą przetwarzane w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji). Natomiast pozostałe
przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w celu realizacji
aktualnego procesu rekrutacji na wskazane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu
aplikacyjnym lub przy złożeniu CV inną drogą na podstawie art. 6 pkt.1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych i
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału
w rekrutacji, tj. nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan wskazaną wyżej zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wniesienie pisma w tej sprawie na adres siedziby spółki lub za pośrednictwem
wskazanych adresów e-mail: ksierpien@nefrolux.com.pl lub kadry@nefrolux.com.pl.
Pani/ Pana dane osobowe podane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania procesu
rekrutacji lub jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celu przyszłych rekrutacji w okresie 24 miesięcy od
złożenia aplikacji.
Odbiorcą Pani/ Pana danych będą pracownicy Działu Kadr, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, firma
zewnętrzna świadcząca usługi kadrowo-płacowe, oraz inne osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych lub z którymi Administrator ma zawartą umowę powierzenia danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wskazując Pani/Pana
szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem.
Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże że podstawy przetwarzania
przez Administratora Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Może Pani/Pan wycofać swoją zgodę informując o
powyższym Administratora korespondencyjnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub elektronicznie
(wiadomość email na adres: ksierpien@nefrolux.com.pl).
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

……..……………………………..(miejscowość, data)

…………………………….(podpis)

