KLAUZULA INFORMACYJNA*
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Administrator danych osobowych
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: my).
Może Pan(i) się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
 prze e-mail: sekretariat.administracja@domsueryder.org.pl
 telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Inspektor ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych - osobę, z którą Pan(i) może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
 przez e-mail: odo@domsueryder.org.pl
 telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana(i) dane osobowe, aby:
 ocenić Pana(i) kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan(i) aplikuje;
 ocenić Pana(i) zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan(i) aplikuje;
 wybrać odpowiednią osobę do pracy w Pallmed sp. z o.o. lub w grupie kapitałowej SOL Group.
Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest:
1
 Przepis prawa (art. 22 §1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę - w zakresie
następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia.
 Pana(i) zgoda na przetwarzanie pozostałych danych przekazanych w CV, jeżeli przekazano nam dane inne niż powyższe,

(np. Twój wizerunek), wówczas przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego jest równoznaczne z dobrowolną zgodą;
ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej mamy uzasadniony interes w
tym, aby sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy Pan(i) jest odpowiednią osobą
na stanowisko, na które rekrutujemy.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/i dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pana/i dane osobowe dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Panu/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2. prawo dostępu do Pana/i danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Pana/i danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Pana/i danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych,
6. prawo do przenoszenia Pana/i danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/i danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. .

7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane formularzu
kontaktowym) - masz Pan/i prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

