KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
PROCESIE REKRUTACJI
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), informujemy, na podstawie
artykułu 13 tegoż Rozporządzenia, iż od 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe
informacje i zasady związana z przetwarzaniem uzyskanych danych osobowych:
I. Administratorem danych osobowych jest
Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul.
Inżynierska 8, 03-422 Warszawa

II. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail:
iod@furgonetka.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja realizowana na
podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
IV. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak
firmy księgowe, prawnicze, informatyczne i podmioty z naszej grupy kapitałowej,
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych
osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.
VI. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VII. Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres negocjowania umowy lub
zgodnie z okresem wskazanym w udzielonej zgodzie to jest do końca roku kalendarzowego w
którym przeprowadzano rekrutację lub w którym zakończył się okres wskazany w udzielonej
zgodzie.
VIII. Prawa osoby, która przekazała dane osobowe:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 (22) 531 03 00
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
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W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.
W celu wykonania w/w praw, należy skierować żądanie pod adres email wskazany w punkcie
II lub skontaktować się z Działu Kadr.
Pamiętajmy, że przed realizacją uprawnień Administrator będzie musiał upewnić, się, że
Właściciel danych to faktycznie Właściciel, czyli odpowiednio zidentyfikować Osobę, która
kontaktuje się w sprawie danych osobowych.
IX. Podanie danych jest:
a) wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy
b) warunkiem zawarcia umowy o pracę / zlecenie/
c) dobrowolne.
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