Informacje dla procesów rekrutacji

Wzór
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
w związku z wszystkimi prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi

w

procesie

rekrutacji

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij do nas aplikację z wyrażoną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem. Nie musisz jej podpisywać ręcznie,
wystarczy, że w miejscu wskazanym na podpis wskażesz swoje imię i nazwisko.
Poniżej zaś znajduje się informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji,
w którym weźmiesz udział.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie w systemach informatycznych oraz w zbiorach
papierowych moich danych osobowych, w zakresie danych identyfikacyjnych, danych adresowych,
danych o wykształceniu, stażu pracy lub pełnionych funkcjach, uprawnieniach zawodowych, wiedzy,
wizerunku oraz innych danych zawartych przeze mnie w życiorysie, CV lub liście motywacyjnym w celu
przeprowadzania z moim udziałem procesu rekrutacji przez Grudnik spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Krakowie.
______________________________
[imię i nazwisko]
Podstawa prawna:
-

art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”].

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody może oznaczać, że nie
będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz określonych usług. Pamiętaj, że każdą ze zgód możesz w
dowolnym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody nie oznacza, że dotychczasowe przetwarzanie Twoich
danych było wadliwe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że:
1)

przetwarzamy albo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz

2)

treścią rozporządzenia 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) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1,
zwane dalej „RODO”], zwłaszcza art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 tego aktu,

w ramach tego dokumenty przedstawiamy Tobie informacje wymagane przez prawo, związane z wykorzystywaniem Twoich
danych osobowych.

1

Niepotrzebne skreśl.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krakowie, adres: ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków, e-mail: rodo@grudnik.pl.
Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000135068, o numerze NIP: 9451769859 oraz o numerze REGON: 351357405, o kapitale zakładowym:
6.468.000,00 zł.
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) przeprowadzania z Twoim udziałem procesów rekrutacyjnych; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. Twoja zgoda;
2) weryfikacji podanych przez Ciebie danych na potrzeby przeprowadzania z Twoim udziałem procesów rekrutacyjnych, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
1) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – do czasu jej odwołania; niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji dane te zostaną
usunięte;
2) w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu zakończenia rekrutacji; niezwłocznie po zakończeniu
rekrutacji dane te zostaną usunięte.
5. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast nie jest wymogiem ustawowym lub umownym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzania z Twoim udziałem procesów
rekrutacyjnych przez Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.
6. Informacje o odbiorcach danych
Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np.:
a) podmiotom zapewniającą nam obsługę księgowo-kadrową;
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną;
c) podmiotom podejmującym na naszą rzecz czynności związane z obsługą informatyczną;
2) innym niezależnym odbiorcom, z którymi współpracujemy w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
7. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych
Zasadniczo Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie.
Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać także od współpracujących z nami podmiotów, udostępniających nam Twoje dane w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniego kandydata.
8. Kategorie danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy takie dane lub kategorie danych jak: danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych o wykształceniu, stażu
pracy lub pełnionych funkcjach, uprawnieniach zawodowych, wiedzy, wizerunku, zwłaszcza te dane, które udostępnisz starając
się o pracę w dokumentach aplikacyjnych (CV, życiorys czy list motywacyjny).
Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy
danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań
religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych,
seksualności lub orientacji seksualnej. O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych ani nie zbieramy, ani nie przetwarzamy,
chyba że celowo, z własnej inicjatywy, nam je udostępnisz, np. w wiadomości e-mail, lub w inny sposób.
9. Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

10. Poniżej przedstawiamy prawa, który zostały Tobie zagwarantowane w RODO
1) Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2) Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych. Pamiętaj, że możesz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych. Zwracamy szczególnie uwagę na
to, że:
a) masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3) W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę możesz składając oświadczenie przesłane na podany powyżej adres email albo adres naszej siedziby.

Zarząd Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

