TRZY FALE Sp. z o.o. w Słupsku
Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy

POD-01 Zal-14

……………………………………………………
(data i miejsce wystawienia)

…………………………….………………..
……………………………….……………..
…………………………….………………..
(imię i nazwisko oraz adres kandydata do pracy)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby rekrutacji na stanowisko ………………………………………..………………………………,
ogłoszonej w dniu ……………, prowadzonej przez Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku.
Jednocześnie oświadczam, że udzielona zgoda jest dobrowolna oraz że
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym czasie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

………………………………………….
(czytelny podpis kandydata do pracy)
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TRZY FALE Sp. z o.o. w Słupsku
Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy

POD-01 Zal-14

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego im Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że :

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trzy Fale Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
przy ul. Orzeszkowej 1, e-mail: sekretariat@trzyfale.slupsk.pl ; tel. 798-726-813 reprezentowanej
przez Prezesa Spółki.
Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Trzy Fale Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
przy ul. Jana Pawła II 1 pok. 718, e-mail: iod@trzyfale.slupsk.pl , tel. 606-788-434.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody, tj. w celu przeprowadzenia w procesu rekrutacji.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych
przetwarzają dane osobowe.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zawarcia umowy o pracę z wyłonionym
kandydatem/kandydatką.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
W związku z tym, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę może
Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie
spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

……………..……………………...…………………………………….
(miejscowość i data; czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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