Imię i Nazwisko …………………………………………………………………..
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ZPOW
„Vortumnus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn, jako pracodawca. Kontakt
z administratorem danych odbywa się na adres wskazany wyżej lub e-mail info@vortumnus.pl lub tel.
służbowy nr 13 44 913 00;
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
iod@vortumnus.pl, nr tel. służbowego 13 44 91 300, wew. 16.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne
dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może
zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki
lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią;
w szczególności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom,
z którymi współpracujemy w celu przeprowadzania procesów rekrutacji, do danych mogą też mieć
dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne,
likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
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5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Zakładu i zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, administrator
stosuje formę szczególnego nadzoru nad miejscem pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring zakładowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o.
z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacji w zakresie
niezbędnym, wymaganym przepisami prawa pracy.
Podst. Prawna - Art. 6. ust. 1, lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Data i podpis: ……………………………………………………………………
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