OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest zarząd firmy MADU sp. z o.o. sp.k.
Z administratorem można skontaktować się:
• telefonicznie – (+48) 71 716 41 44; pisemnie – biuro@madu.pl;
• osobiście lub pisemnie – ul. Wrocławska 1B, 52-200 Suchy Dwór.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
• pisemnie – iod@bodo24.pl;
• telefonicznie – 513 850 227.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na
podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą
Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na
ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu
do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne
na rzecz Spółki.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie dane osobowe osób fizycznych, które biorą udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po
zakończonym procesie rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą
wykorzystywane przez 6 miesięcy.
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
a. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania tych danych osobowych;
b. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub
nieaktualne;
c. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
d. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą
uzasadnione prawnie okoliczności;
e. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli
jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
f. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
g. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej
skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
h. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy
przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Realizacja każdego żądania
wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności
i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
4. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

