INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
wobec
KANDYDATÓW DO PRACY
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Lubieńska, Witold Lubieński i
Zofia Lubieńska działający łącznie w formie spółki cywilnej pod nazwą WYRÓB I SPRZEDAŻ
LODÓW S.C. LUBIEŃSCY Zofia Lubieńska, Magdalena Lubieńska, Witold Lubieński, Nowy Targ (34400), ul. Sokoła 11.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan z nami skontaktować pocztą
tradycyjną.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
Kodeksu pracy)
 podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami
prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do
prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem.
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać
w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Udostępnianie danych
W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane. Pani/Pana dane osobowe możemy
przekazywać w szczególności podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, prawne, doradcze
i informatyczne lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym sądom,
prokuraturze, komornikom, organom nadzorczym).
Pani/Pana danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego,
w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie
lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora.
Pozostałe informacje
Ma Pani/Pan prawo zażądać dostępu do treści danych, które Pana/Panią dotyczą – poprawić je,
zaktualizować, sprostować, przenieść do innego administratora, usunąć lub ograniczyć ich
przetwarzanie. W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby przyszłych rekrutacji może
Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Jeśli ma Pani/Pan wątpliwości czy Pani/Pana dane są prawidłowo przetwarzane, może Pani/Pan
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

