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Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z nami i przesłaną aplikację!
Poniżej informacje, które chcielibyśmy przekazać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę jest „CEFETRA POLSKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia (dalej: Administrator). W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu realizacji Twoich praw, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez
Administratora Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem: iod@cefetra.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
1) przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie procesu rekrutacji – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 §1
Kodeksu pracy, podstawą przetwarzania są przepisy prawa, pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej
dobrowolnej zgody, dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące od zakończenia procesu
rekrutacji, w której wziąłeś udział.
2) przechowywanie aplikacji o pracę w bazie kandydatów do celów przyszłych rekrutacji - podstawą przetwarzania będzie
Twoja dobrowolna zgoda, jeżeli ją wyrazisz. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej przez
Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od otrzymania Twojej aplikacji o pracę.
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przedawnienia się roszczeń związanych z prowadzoną
rekrutacją (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora.
Wycofanie zgody
Twoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać mailowo pod adresem: rekrutacja@cefetra.pl
lub iod@cefetra.pl
Przysługujące prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo
do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. W celu realizacji Twoich praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem: iod@cefetra.pl
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz,
że Administrator narusza Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych
Podanie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy jest obowiązkowe dla wzięcia udziału w rekrutacji, bez ich podania
Twój udział w procesie rekrutacji będzie niemożliwy, pozostałe dane podajesz dobrowolnie ich podanie nie ma wpływu
na możliwość udziału w rekrutacji.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty
wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, infrastrukturę IT
(serwery). Wszyscy Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczy to również lokalizacji
serwerów, na których Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe.
Profilowanie
Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania,
wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.
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