KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych/RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie EDYTA ABAKUMOWICZ INVERO INTERNATIONAL,
Ul Lea 116 30 -133 Kraków, NIP: 679 249 52 32, REGON 120674441
2) W sprawach związanych z ochroną danych, należy kontaktować się pod adresem invero_office@vp.pl
3) Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym przepisami prawa, będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego do pracy na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b
RODO, czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne
dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), rozumianej jako wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające na przetwarzanie danych
osobowych we wskazanym wyżej celu, polegające na dobrowolnym i świadomym przesłaniu aplikacji
na aktualną ofertę pracy.
Jeśli dołączyłeś do swojej aplikacji odrębną zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych
rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników.
Jeżeli w dokumentach zawarte są z jakiegoś powodu szczególne kategorie danych, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja wyraźna, jednoznaczna i świadoma zgoda na ich
przetwarzanie dołączona do aplikacji. W razie braku dołączenia Takiej zgody, przed rozpatrzeniem
Twojej aplikacji dane takie zostaną usunięte lub zamazane.
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4) Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu
pracy niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia twojej aplikacji.
5) W trakcie procesu rekrutacji Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6)

Posiadasz prawo do:
 dostępu do swoich danych, w tym otrzymania za pierwszym razem ich bezpłatnej kopii,
 ich sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym

7)

Jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody, posiadasz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę możesz
wycofać przesyłając e-mail na adres invero_office@vp.pl, pocztą na adres korespondencyjny: ul. Lea
116/104 30-133 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie wykluczenie Twojej
aplikacji z procesu rekrutacji pracowniczej.

8) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Jeśli dołączyłeś do swojej aplikacji zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w tym celu przez okres 3 miesięcy.

9) Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że
Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
10) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
11) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

