Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Powers Partner sp. z o.o. z siedzibą w Czapurach k/Poznania (61-160) wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343094, NIP:
779-236-55-24, REGON: 301237440 reprezentowanego przez Prezesa Zarządu
Tomasza Jakuba Buśkiewicza, jako pracodawca.
2. kontakt z administratorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
o Powers Partner sp. z o.o. z siedzibą w Czapurach k/Poznania (61-160)
o e-mail: tb@powerspartner.pl
3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na
pracowników Powers Partner sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.
1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. odbiorcą Twoich danych może być podmiot działający na zlecenie administratora
danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii
systemu internetowego oraz Poczta polska.
5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane
a) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych
ujętych w CV jedynie na potrzeby aktualnego postępowania rekrutacyjnego przez okres
prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, jak i przez okres 6 miesięcy po zakończeniu
rekrutacji – jeżeli Powers Partner sp. z o.o. nie nawiąże z Tobą stosunku pracy.
b) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych
ujętych w CV na potrzeby aktualnego, jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez
okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
Po tych okresach czasu są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w
żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi
osobami.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje jej prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych
osobowych.
8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
w Powers Partner sp. z o.o.
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