Załącznik nr 6 a do PBDO

KLAUZULA INFORMACYJNA - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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)
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTELLECT s.c. Dusza Krzysztof, Smoleń Wojciech
z siedzibą ul. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa, tel: 183372910 e-mail: praca@navifleet.pl (dalej AD);
Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych
osobowych można kierować na e-mail: praca@navifleet.pl lub, adres siedziby wskazany w ust. 1)
Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji (art 6 ust 1b RODO). Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane będą na
podstawie dobrowolnej zgody (art 6 ust 1 a RODO), którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie
rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (art 6 ust 1 f RODO)
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą, pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych
na podstawie upoważnienia oraz jeśli to konieczne, w szczególnych wypadkach podmioty przetwarzające na
podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla AD np. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom wspierającym nas w
prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych
wspierającym naszą działalność czy firmom HR.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) /Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy
na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim
udzielono zgody i nie dłużej niż 2 lata w celu przyszłych rekrutacji:
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich
kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania
określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę), usunięcia
danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), a także prawo do cofnięcia zgody co do danych
przetwarzanych na jej podstawie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni
możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z
nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od
podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO)
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
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9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach
szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych
dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające
nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika.
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