KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCES REKRUTACJI
Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że:
Administratorami danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji są:
•

•

Spółka PPUH AUTOPART Jacek Bąk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Mielcu, ul. Kwiatkowskiego 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251774, NIP: 8172017315,
REGON: 180105883, dane kontaktowe: Beata Czyżowicz, HR Business Partner
Spółka AUTOPART S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Kwiatkowskiego 2A, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000314676, NIP: 8171752627, REGON: 690584624, dane kontaktowe: Beata
Czyżowicz, HR Business Partner

Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę,
a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda
będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a
brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody,
przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na
przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział.
W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych
procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ
nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w
procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które
zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym
żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są
niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

