INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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Administratorem Pani/a danych osobowych jest Koschem Ksel – Adamus Spółka Jawna z siedzibą w
Węgorzynie przy ulicy Kościuszki 4, 73-155 Węgorzyno.
W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Administratorem
Danych Osobowych: Koschem Ksel-Adamus Spółka Jawna, ul. Kościuszki 4, 73-155 Węgorzyno;
e-mail: odo.sj@koschem.pl.
Pani/a
dane
będą
przetwarzane
w
celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną
przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane
na podstawie przepisów Kodeksu pracy, w przypadku gdy dane te zostaną przez Pana/Panią
przekazane z własnej inicjatywy, tj. w szerszym zakresie niż wynika z przepisów prawa pracy,
Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane jakiemukolwiek podmiotowi.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także żadnej organizacji
międzynarodowej.
Administrator będzie przechowywał Pani/a dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacyjnego
oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do chwili wycofania przez Panią/a zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych
procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/a dane do chwili wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od
momentu wyrażenia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z odpowiednimi przepisami 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).
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych do innego Administratora Danych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy

