Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku rekrutacją pracowników
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywane
RODO, chcieliśmy przekazać Ci następujące informacje:

1.

Administrator danych:
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w złożonym CV oraz w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej jest spółka OBRÓBKA METALI MÜLLER & DAMAS sp. z o.o. z
siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Grabowska 83, 63-500 Ostrzeszów, nr KRS: 0000226864, dalej
nazwana "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym w jaki sposób dane będą
wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Twoje uprawnienia wynikające z RODO.
Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
-wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@mullerdamas.pl,
-osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo
-wysyłając list na adres: OBRÓBKA METALI MÜLLER & DAMAS sp. z o.o., ul. Grabowska
83, 63-500 Ostrzeszów.

2.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych:
Twoje dane osobowe - wskazane w art. 221 Kodeksu pracy - są wykorzystywane przez
Administratora w celu oceny Twoich kwalifikacji oraz przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, a także kontaktowania się przez Administratora w sprawach z tym związanych
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia
działań przed ewentualnym zawarciem umowy na Twoje żądanie). Twój wizerunek oraz inne
dodatkowe informacje niewymienione przez art. 221 Kodeksu pracy są przetwarzane są na
podstawie Twojej zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3.

Jakie dane należy przekazać Administratorowi?
Kodeks pracy w art. 221 upoważnia pracodawcę do żądania podania przez osobę ubiegającą się o
zatrudnienie m.in.: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania
(adresu korespondencyjnego), nr PESEL, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia oraz w razie
potrzeby innych danych. Podanie dodatkowych danych może być także niezbędne w związku
z uprawnieniami pracownika określonymi w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych.
Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy o pracę.

art. 13 ust. 1 i ust. 2 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).
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Administrator nie będzie żądał od Ciebie innych danych niż wskazane powyżej, ale możesz
dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważasz za przydatne do oceny Twoich
umiejętności lub dane umożliwiające łatwy kontakt z Tobą.

4.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Twoje dane?
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5.

Twoje uprawnienia
Masz prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
- sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli są one błędne lub niepełnie,
- przenoszenia danych innego administratora lub wydania ich Tobie,
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Twojej
zgody przetwarzać danych, poza ich przechowywaniem.
Prawo sprzeciwu: w szczególnych dla Ciebie sytuacjach, gdy Administrator przetwarza dane
powołując się na swój prawnie uzasadniony interes przysługuje Ci prawo sprzeciwu. Skuteczne
wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w tych
celach.
Możliwość wycofania zgody: Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, które nie są wymienione art. 221 Kodeksu pracy. Wycofanie zgody nie ma
jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej
wycofaniem.
Jeśli chcesz skorzystać z wymienionych uprawnień wystarczy złożyć żądanie Administratorowi
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, adresu e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora.
Skorzystanie z niektórych uprawnień jest uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania
danych.

6.

Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych albo do innego organu właściwego dla Twojego miejsca zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia naruszenia.
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7. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państw nienależących do Unii
Europejskiej.

8.

Profilowanie i zautomatyzowane decyzje
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Bezpieczeństwo danych
Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia, aby Twoje dane były właściwie chronione i nie
zostały udostępnione osobom niepowołanym lub przez nie wykorzystane.
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