Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Rekrutacja pracowników
Na mocy art. 13 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 (RODO), informujemy że:
a)

administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot:
HALIDOR Sp. z o. o.
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200); ul. Konstytucji 3 – go Maja 10/12
REGON: 364841329
Dane kontaktowe:
HALIDOR Sp. z o. o.
ul. Konstytucji 3 – go Maja 10/12
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: + 44 724 22 46
e-mail: rodo@halidor.pl

b)

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego;

c)

podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO.
Przywołane przepisy pozwalają administratorowi danych na:
• ich przetwarzanie w oparciu o zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą,
• przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
• przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora;

d)

Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom zaufanym partnerom administratora danych, a to:
kancelariom prawnym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom
prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

e)

okres przechowywania danych to okres do
• zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko,
• upłynięcia czasu niezbędnego do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
osobie, której dane dotyczą,
• w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla dalszych procesów rekrutacyjnych,
do momentu cofnięcia zgody lub upływu 5 lat od udzielenia przedmiotowej zgody;

f)

na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii;
• sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
• przenoszalności danych;
• ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

g)

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

h)

podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek konieczne w celu podjęcia działań
związanych z procesem rekrutacyjnym w podmiotach, których właścicielem jest administrator danych; w przypadku
niepodania danych prowadzenie procesu rekrutacyjnego będzie niemożliwe;

i)

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym na stanowisko:
___________________________________________________________________________________________________
Jedocześnie, zgodnie z wymaganiami 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 (RODO), zostałem poinformowany, że:
a)

administratorem moich danych osobowych jest
HALIDOR Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200); ul. Konstytucji 3 – go Maja 10/12

b)

moje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie procesu rekrutacyjnego i dalszych procesów rekrutacyjnych,
na które wyrażam/nie wyrażam* zgodę;

c)

podstawę przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f)
RODO;

d)

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych
z rekrutacją do pracy w podmiocie administratora danych, a w przypadku niepodania danych procesy rekrutacyjne nie
będą prowadzone;

e)

moje dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to:
kancelariom prawnym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom
prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

f)

okres przechowywania danych to okres do
• zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko,
• upłynięcia czasu niezbędnego do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
osobie, której dane dotyczą,
• w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla dalszych procesów rekrutacyjnych,
do momentu cofnięcia zgody lub upływu 5 lat od udzielenia przedmiotowej zgody;

g)

przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania jeśli
niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszenia danych;

h)

przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem; prawo to mogę realizować poprzez zgłoszenie tego
faktu administratorowi danych;

i)

przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

j)

moje dane osobowe nie będą profilowane.

________________________________________________
(czytelny podpis)

Łódź, dn. _______________________

