KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, Cię że:
1. My – Spółka „FUD-MEN” Jarosław Fudała, Lucjan Fudała, Leszek Fudała Spółka Jawna, 43-600
Jaworzno, ul. Bukowska 12 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych podanych w
formularzu rekrutacyjnym. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: 43-600 Jaworzno, ul.
Bukowska 12 oraz przez e-mail: kadry@fudmen.pl
2. Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy
(ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji). Natomiast pozostałe przekazane przez
Ciebie dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, by można było
przeprowadzić rekrutację na wskazane stanowisko a jeśli się zgodzisz to wykorzystamy Twoje dane
do kolejnych rekrutacji w okresie do sześciu miesięcy od dnia wyrażenia zgody. Podanie przez Ciebie
pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych kontaktowych konieczne
dla celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji teraz i w przyszłości. Będziemy także
przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli
roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
3. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom pomagającym nam w przeprowadzeniu
rekrutacji na podstawie zawartych umów, dostawcy usług poczty elektronicznej (jeśli aplikację
prześlesz
za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz urzędom (jeśli zdecydujemy się na pomoc urzędu
pracy przy rekrutacji).
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali tylko tyle czasu ile jest konieczne do przeprowadzenia
aktualnej rekrutacji, a jeśli się zgodzisz to również do kolejnych rekrutacji w okresie do sześciu
miesięcy od dnia wyrażenia zgody (swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili).
Planowany
termin
zakończenia przetwarzania Twoich danych osobowych może
zostać wydłużony o czas ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Masz prawo:
a) dostępu do swoich danych;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) do usunięcia danych,
d) do ograniczenia przetwarzania danych;
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora wskazując Twoją szczególną sytuację, która Twoim
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzać Twoje danych w tych celach, chyba że okaże się, że nasze podstawy przetwarzania
są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) do przenoszenia danych;
g) poskarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy;
h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 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. Możesz wycofać swoją zgodę
informując nas o tym na adres: 43-600 Jaworzno, ul. Bukowska 12 lub elektronicznie
(wiadomość email na adres kadry@fudmen.pl).
7. Nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

