FORMULARZ INFORMACYJNY
-DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHWysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do:
COMPREX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Domagały nr 11 (30-741 Kraków), KRS: 00008206981, NIP: 6790028957, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł

Przyjmujecie Państwo do wiadomości i akceptujecie poniżej wskazane zapisy:
•
•

•

•

•

•

administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest COMPREX Sp. z o.o. Sp. k.
(dalej: COMPREX);
zakres udostępnionych przez Państwa danych osobowych (według wymogów ogłoszenia) wynika z
przepisów prawa, pozostałe dane osobowe, których podania nie wymagamy i których podanie nie ma
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie
Państwa decyzji, którą podejmujecie wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i umieszczając w
nim te dodatkowe informacje.
wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, żądania, wnioski i
roszczenia należy zgłaszać: osobiście (pod wskazanym powyżej adresem) lub za pośrednictwem
przesyłki listownej lub maila: rekrutacja@comprex.com.pl
udostępnione przez Państwa dane osobowe:
o przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/6792 (tzw. RODO), a także przepisami prawa regulującymi proces rekrutacji na
stanowisko opisane w ofercie;
o przetwarzane są w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko, w tym
przedstawienia ewentualnej oferty współpracy z Comprex – do czasu zakończenia
procesu rekrutacji, tj. przez okres 3 miesięcy;
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce
w trakcie lub po ustaniu procesu rekrutacji – przez okres do upływu czasu
przedawnienia rzeczonych roszczeń;
o są niezbędne celem właściwego przeprowadzenia procesu rekrutacji;
o ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości
aplikowania na oferowane stanowisko;
odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie Comprex oraz podmioty
współpracujące z nami w procesie rekrutacji pracowników i współpracowników (np. dostawcy usługi
publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy usług IT takich jak hosting);
w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do (z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przepisami prawa):
o żądania od ADO dostępu do nich;
o sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
o przenoszenia danych;

Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy zachowali Państwa dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, prosimy o
umieszczenie dodatkowo w nich następującego zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez COMPREX
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji”.

1

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy KRS;
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;

2

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia
ewentualnego procesu rekrutacji, w tym przedstawienia ewentualnej oferty współpracy z Comprex jednak nie
dłużej niż przez okres 1 roku.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Cofnięcie zgody pozostaje jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednocześnie informujemy, że:
•
•

w sytuacji naruszenia przez COMPREX przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają
Państwo prawo m.in. wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl).
nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

