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KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATA DO PRACY
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z
poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest BIOKINETICA Spółka Akcyjna
(zwana dalej Administratorem).
Z Administratorem można się skontaktować:
• pisemnie pod adresem ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów
• telefonicznie pod numerem +48 22 188-14-40
• drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres office@biokinetica.com
2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych powołanym u Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
• pisemnie pod adresem ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów
• telefonicznie pod numerem 604-127-217
• drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres iod@biokinetica.com
3. W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
• przeprowadzenia obecnej rekrutacji wskazanej w ofercie pracy,
• przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś na to stosowną zgodę,
• wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa,
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. W jaki sposób profilujemy dane?
Informujemy, że Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podstawą prawną przetwarzania jest:
• przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dla procesu rekrutacyjnego w zakresie określonym
w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks
pracy;
• zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki wynika
z wyżej wymienionych przepisów;
• uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dla ewentualnego dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami
6. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT
Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na
zewnętrznych serwerach.
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7. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Graniczny?
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
•

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
• Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana przetwarzania Twoich danych osobowych
– w takim zakresie, w jakim te dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów
Administratora.
• Przysługuje Ci prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim
wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym.
• Masz prawo do przenoszenia danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych
danych do innego administratora na podstawie udzielonej zgody.
• Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W zakresie, jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
wycofania zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych.
9. Jakie Twoje dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
• imię (imiona) i nazwisko;
• datę urodzenia;
• dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
• wykształcenie;
• kwalifikacje zawodowe;
• przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
10. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
•
•
•

Dane osobowe pozyskane w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji przetwarzane w będą przez
okres do 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z procesem obecnej rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu
zakończenia tej rekrutacji.
Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu aż wycofasz zgodę
lub przez 1 rok od momentu zakończenia bieżącej rekrutacji jeśli Twoja zgoda dotyczyła przyszłych
rekrutacji.

11. Informacja o wymogu podania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest:
• Wymagane przez art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy a niepodanie
danych może skutkować odrzuceniem zgłoszenia rekrutacyjnego.

