INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
-rekrutacja-

Aplikacje prosimy kierować na adres pod_korona@poczta.onet.pl w tytule maila wpisując
„Rekrutacja” Prosimy o umieszczenie w aplikacji oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o
umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w
kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (RODO) informujemy, iż:

Administrator
danych osobowych

Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHiU MIDAS SP.
z O. O. z siedzibą w Więcborku (89-410) przy ul. Gdańskiej 30 A, KRS:
0000321040, NIP: 5581546742, REGON: 091661943 (dalej „Spółka”,
„Administrator”)
W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo
skontaktować z nami telefonicznie pod numerami kontaktowymi
zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.hotel-midas.pl/ lub
pocztą elektroniczną pod adresem: pod_korona@poczta.onet.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego. Podstawą prawną podania danych, o których mowa w
1
niniejszym ogłoszeniu jest art. 22 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt
c RODO, zatem osoba odpowiadająca na poniżej zamieszczone ogłoszenie
rekrutacyjne jest obowiązana do ich podania.
Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu telefonicznego, e-mail, będą
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cele przetwarzania
oraz
podstawa
prawna
przetwarzania

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać
odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a
RODO.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę Administrator danych będzie
przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach
pracowników.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać w
dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona [poczta
e-mail, oświadczeniem na dokumencie papierowym itp.].

Profilowanie

Okres, przez który

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu rozumianemu jako
dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
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przechowywane do zakończenia okresu rekrutacji.
Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia,
w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane,
a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich
wtórne pozyskanie.
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą
przechowywane do czasu odwołania zgody lub maksymalnie 12 miesięcy od
daty złożenia aplikacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
1. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Gospodarstwa na podstawie zawartej z Gospodarstwem umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi pocztowe,
prawne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez
Gospodarstwo,
2. innym podmiotom, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

Przekazanie danych
do
Państwa
trzeciego

Administrator co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii
danych osobowych),
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do
celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub
osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było
przetwarzanie,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w prawnie uzasadnionych przez Gospodarstwo celach.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą,
powinna skontaktować się z Gospodarstwem, wykorzystując podane dane
kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce
skorzystać.
Jeżeli Gospodarstwo nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie
dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe
informacje.
Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej
naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że
nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z
art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja
wymogu
danych

o
podania

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana
danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy,
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak
możliwości zawarcia i wykonywania umowy.
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