INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROCESU
REKRUTACYJNEGO
Consulting Travel Magdalena Girek, prowadząca salony
NOVY klub fryzjersko-kosmetyczny
tel. 504 148 945 e-mail: biuro@novy-klub.pl
Cel przetwarzania:
Realizacja procesu rekrutacji
Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
Podstawa prawna: danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kategorie
Pracownicy i współpracownicy Administratora Danych, biorący udział w
odbiorców:
procesie rekrutacji
Do czasu zakończenia procesu rekrutacji (zatrudnienia osoby na
Okres
wskazanym stanowisku lub zakończenia rekrutacji bez zatrudnienia) oraz
przechowywania:
przez okres 3 lat po zakończeniu procesu rekrutacji, w celu
przeprowadzenia przyszłych rekrutacji
Uczestnik procesu rekrutacji ma prawo żądać od Administratora dostępu
do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
Uprawnienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
uczestnika
żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
procesu
nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z
rekrutacyjnego: aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze
przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące
przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych
Dobrowolność
osobowych umożliwiających kontakt
podania danych:
z uczestnikiem procesu rekrutacji oraz ocenę jego kompetencji będzie
skutkowało nieuwzględnieniem go w procesie rekrutacji.
Uczestnik procesu rekrutacji ma możliwość cofnięcia zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie,
Cofnięcie zgody
kontaktując się z Administratorem za pomocą dowolnego środka
komunikacji, najbardziej dogodnego dla niego.
Administrator
danych:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres biuro@novy-klub.pl
z dopiskiem „Rekrutacja – dane osobowe”.
Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV następującego
oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Consulting Travel Magdalena Girek, Rynek
22, 32-300 Olkusz, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) oraz z Rozporządzeniem 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, tzw. RODO.
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