Załącznik nr 4 do PC-4.2

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA POLCARGO GDAŃSK
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(dalej zwanym RODO) przekazuję Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym:
1. Administratorem danych osobowych jest POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola
Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Władysława IV 13B, 80-547 Gdańsk (dalej zwanym
POLCARGO Gdańsk).
2. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w związku z
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Odbiorcami danych są
pracownicy POLCARGO Gdańsk upoważnieni przez
Administratora do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty
przetwarzające dane w imieniu Administratora.
5. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż rok od momentu
zakończenia rekrutacji.
6. W razie dodatkowych pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o
kontakt e-mailowy: pwojnicz@polcargo.gda.pl.
Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Pozyskane przez Administratora w procesie rekrutacji dane osobowe nie są profilowane w
rozumieniu RODO.
Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi
przeprowadzenie procesu rekrutacji.
2. Ma Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych sprostowania danych,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przesyłając informację w tym
zakresie na podany powyżej adres email (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
– przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym
zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do
żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
– wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Gdańsk,
dnia_________________/___________________________________
(data / imię i nazwisko)
POLCARGO, 08.08.2019

