RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W
ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

PROCES REKRUTACJI

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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/WEdalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w
Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000102843, zidentyfikowana do
celów podatkowych pod NIP 7541000021, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON 530944564.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod nr:
77 469 11 81 lub pisemnie na adres biura administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920
Opole.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@prowod.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
wskazane w ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody w treści aplikacji również w celu
przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b
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RODO w związku z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Natomiast dane osobowe
wykraczające poza wymienione w Kodeksie Pracy (np. wizerunek kandydata) przetwarzamy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody, którą kandydat wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie
rekrutacji.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu,
tj. do momentu zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. W przypadku wyrażenia dodatkowej,
odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą
nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana. Po tym okresie zostaną usunięte i nie
będą przetwarzane w żadnym innym celu.
Kto jest odbiorcą danych osobowych?
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora danych,
biorących udział w procesie rekrutacji.
Jakie uprawnienia przysługują kandydatowi w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych,
poprawiania
ich i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że dane
przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Ponadto kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie
poprzez złożenie pisemnej (mailowej) informacji na adres wskazany powyżej, co nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacje dodatkowe
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym profilowaniem.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

