
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016

r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "SRW" spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów),

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000262711, NIP: 6781033611, REGON: 35057597900000, kapitał zakładowy w wysokości

150.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: dok@srw.com.pl,

2. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby

upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, m.in. dostawcy

systemów informatycznych i usług IT, hostingodawca,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych

przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych

niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), art. 6 ust. 1 lit. b

(czynności zmierzające do zawarcia umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c (w wykonaniu obowiązków

wynikającym m.in. z Kodeksu pracy) RODO,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia

procesu rekrutacji, po tym czasie dane zostaną usunięte, chyba, że pozyskano zgodę na

przechowywanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych dla celów naboru jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa

pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV i inne dane przekazane podczas procesu rekrutacji mogły

posłużyć nam w przyszłych naborach prosimy o umieszczenie poniższej zgody w CV:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i

przyszłych rekrutacji organizowanych przez „SRW” Spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością do czasu wycofania mojej zgody".
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