Szanowni Państwo,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi
dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25
maja 2018 r.
W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu
dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez
„KASKAT” Sp. z o.o., w procesie rekrutacji, poniżej przekazujemy niezbędne
informacje w tym zakresie,
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „KASKAT” Sp. z o.o., ul.
Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji tj. 3
miesięcy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w procesie rekrutacji.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie i przebieg
dotychczasowego zatrudnienia, jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne,
8) kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,
Jeżeli zdecydujecie się Państwo aplikować na stanowisko pracy w naszej firmie
prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres, pod każdym z
dokumentów prosimy o zamieścić klauzulę zgody o poniższej treści, w przeciwnym
wypadku Pana/Pani oferta nie zostanie rozpatrzona.
KLAUZULA ZGODY
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam/nie wyrażam
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji.
…………………………..
Data i podpis

