KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z 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) informuję, że :
1.

Administratorem danych osobowych jest MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ CMOLAS 475, 36-105 CMOLAS, REGON: 831201985, NIP: 8141532967.

2.

Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w ramach przedsiębiorstwa Administratora danych osobowych.

3.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

4.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

5.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Dane będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.

7.

Przysługuje Pani/Panu/Spółce prawo:

a)

dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii;

b) żądania prostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)

żądania ograniczenia danych osobowych - w przypadku, gdy:
•

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

•

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia

•

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,

•

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e)

żądania przenoszenia danych osobowych,

f)

usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy:
•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

•

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

8.

•

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

•

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Jeśli uzna Pani/Pan/Spółka, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO lub ustawy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu/Spółce prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałem/Zapoznałam się w powyższą informacją
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

…………………………………………………………………………..
Data i podpis Klienta

