Prywatność w procesie rekrutacji
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator Twoich danych osobowych:
Wadwicz Sp z o.o. 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe
Wadwicz Sp z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z
następujących danych kontaktowych:
Adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wadwicz Sp z o.o. 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18

Adres email:

iodo@wadwicz.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, a w
przypadku wyrażenia odrębnej zgody także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w
przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia
przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do wycofania tej zgody.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów w zakresie danych
obowiązkowych w procesie rekrutacji jest art. 21(1) par. 1 kodeksu pracy w związku z art. 6
ust. 1 pkt c) 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”).
Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili odrębną zgodę na przetwarzanie udostępnionych
przez nich danych w zakresie wizerunku lub innych danych wykraczających poza
obowiązkowy zakres lub wyrazili odrębną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez
nich danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie art.
22(2) par. 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celach rekrutacji jest całkowicie dobrowolne, jednak w
zakresie następujących danych:
●

imię (imiona) i nazwisko;

●

data urodzenia;

●

dane kontaktowe wskazane przez kandydata;

●

wykształcenie;

●

przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, na podstawie art. 21(1) par. 1 kodeksu pracy.
Jeśli kandydat chce udostępnić szerszy zakres danych, takich jak na przykład wizerunek,
musi wyrazić odrębną zgodę. W przypadku braku takiej zgody przetwarzanie danych w
zakresie szerszym niż to wynika z art. 21(1) par. 1 kodeksu pracy nie będzie możliwe.
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ
żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania
karnego).
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
●

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

●

prawo żądania sprostowania danych

●

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

●

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,

●

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo
skorzystać z poniższych praw:
●

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

●

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać maila na adres: iodo@wadwicz.pl

