Ochrona Danych Osobowych – Informacja dla składających aplikacje w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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)
informujemy, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gezet Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1, 66-400 Gorzów
Wielkopolski, zwana dalej: "Administratorem".

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-maila: iodo@kancelaria-js.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

3.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim
przetwarzanie danych osobowych dotyczy przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie
Twojej zgody.

4.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego.

5.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
przeprowadzenie rekrutacji będzie niemożliwe.

6.

Twoje dane będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej przez Ciebie zgody, nie dłużej
jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji rekrutacyjnej.

7.

Odbiorcami Twoich danych będą spółki powiązane z Administratorem osobowo lub kapitałowo.

8.

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

9.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@gezet.pl.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

