REKRUTACJA - KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
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 o przetwarzaniu danych
oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Arena Żagań sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu przy
ul. Kochanowskiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@arena.zagan.pl
1.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie
dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne .Podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia zamknięcia
rekrutacji na dane stanowisko.

4.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez spółkę Arena Żagań sp. z o.o.
Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam
swojego CV.

6.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach
rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie
dokumentach aplikacyjnych przez Arena Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, w celu
realizacji procesu rekrutacji na stanowisko………….”
Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji
prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej
treści:
“Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie
dokumentach aplikacyjnych przez Arena Żagań sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6 w celu
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych ……..lat.”
7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

