Obowiązek informacyjny - Rekrutacja
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CODE CONCEPT Sp. z o.o., ul. Toszecka
101, 44-100 Gliwice, , mail: (dalej: „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: tel.: +48 32 230 02 90, e-mail: info@codeconcept.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym
wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w
RODO (art. 15-22 RODO).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów
przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej
zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione (odbiorcy):
1. podmiotom, z usług których Administrator korzysta tj.: firmom zajmującym się

usługami rekrutacyjnymi, podmiotom świadczącym usługi personalne, doradcze,
księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe.
IX.
X.
XI.
XII.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą tworzone żadne profile.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych może to uniemożliwić przeprowadzenie procesu rekrutacji
a następnie zawarcie umowy.

Aktualna treść obowiązku informacyjnego znajduje się również na stronie internetowej:
www.codeconcept.pl.

