Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Esti Polymer Sp. j. D. B. Zrajkowska, J. R. Jędrowicz z
siedzibą w Ełku (19-300 Ełk), ul. Krzemowa 12, e-mail:sekretariat@estipolymer.pl , tel. +48 87/621 61 95.
2. Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust.
1. lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Za Pana/Pani
zgodą, Pana/Pani dane będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1.
lit. a) RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby zatrudnione w dziale personalnym oraz osoby, które
merytorycznie zajmują się rekrutacją pracowników na dane stanowisko pracy, jak również wspólnicy Esti
Polymer Sp. j. oraz dostawcy usług IT, przy pomocy których Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani
dane osobowe w swoim systemie informatycznym.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 2 miesięcy od czasu zakończenia
rekrutacji, a gdy Pani/Pan wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 6 miesięcy od daty
przekazania nam danych lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Pani zgody.
5. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pana/Pani danych. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych
na potrzeby przyszłych rekrutacji, przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@estipolymer.pl .
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przekazane dla Esti Polymer Sp. j. podczas procesu rekrutacji nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych osobowych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) jest wymogiem ustawowym
i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych,
przy użyciu podanych wyżej danych kontaktowych.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:

………………………………………….
data i czytelny podpis kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esti Polymer Sp. j. D. B. Zrajkowska, J. R.
Jędrowicz zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacji.

………………………………………….
data i czytelny podpis kandydata do pracy

