Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy SOFTSET Sp. z
o.o.
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (dalej RODO), niniejszym informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest SOFTSET Sp. z o.o. w Sztumskim Polu, adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole,
email: hello@sotftset.com.pl, (dalej, Administrator).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji:
✓
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy,
✓
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w związku z obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z procesem
rekrutacji, w szczególności art. 22(1) Kodeksu pracy,
✓
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – pozostałe dane, np. w związku z publikacją wizerunku, lub przetwarzaniem
w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych - na podstawie zgody,
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, lub doradcze, kurierom.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej
podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dane są przetwarzane do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy
rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
✓
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
✓
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
✓
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
✓
usunięcia danych osobowych;
✓
cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
✓
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W
związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim
przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem,
zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej
decyzji Komisji Europejskiej.
Zasadniczo, dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzula zgody:
Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/*
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez SOFTSET Sp.
z o.o.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone
w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach
rekrutacji.
(* niepotrzebne skreślić)
(data i podpis kandydata do pracy)
W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie)
jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym
zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane
w procesie rekrutacyjnym.

