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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ NAZARUK SERVICE SP. Z O.O.
Szanowni Państwo, w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację dotyczącą ich
przetwarzania w procesie rekrutacji w Nazaruk Service Sp. z o.o.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nazaruk Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 45, 20442 Lublin.
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub
wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@nazaruk.pl bądź
listownie na adres: ul. Abramowicka 45, 20-422 Lublin.
Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zamieszczonym
ogłoszeniem o pracę.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, w zakresie wskazanym w przepisach prawa
pracy (w szczególności art. 221 kodeksu pracy), jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych
podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli
w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu
rekrutacyjnego. Jeżeli wyrażą Państwo pisemną zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas
Państwa dane przechowywane będą przez okres kolejnych 9 miesięcy.
Obowiązek podania danych osobowych
Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w rekrutacji, podanie Waszych danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, w jakim
będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (w szczególności art. 221 k.p.). W pozostałym zakresie ich wskazanie jest
dobrowolne.
Przysługujące prawa
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia
przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich
prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne
do celu, dla którego zostały zebrane, bądź gdy cofniecie zgodę na ich przetwarzanie.
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W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.
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