Szanowna Pani / Szanowny Panie
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie Core3 Sp. z o. o. i przesłanie swojej oferty pracy. Jednocześnie,
wypełniając obowiązek wynikający z 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/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej „RODO”, przedstawiamy informacje dotyczące danych osobowych osób rekrutowanych.
1.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach prowadzonych rekrutacji jest Core3 Sp. z o.
o.(dalej: "Administrator").
2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych możecie skontaktować się z Administratorem
pisząc na adres siedziby, telefonicznie pod numerem telefonu 533 217 424 lub z wykorzystaniem poczty
elektronicznej na adres: office@core3.pl .
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji, w tym do oceny Państwa kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na rekrutowanym
stanowisku (czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku lub umowy
współpracy).
4. Jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przyszłych
(ewentualnych) procesów rekrutacyjnych.
5. W ramach procesu rekrutacji będziemy przetwarzać dane osobowe wskazane przez Państwa w CV oraz
przekazane innych dokumentach, a także inne dane podane dobrowolnie przez Państwa w procesie
rekrutacji.
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: (1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art.
22(1) § 1 Kodeksu pracy - w przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy, (2) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
- w przypadku zatrudnienia w ramach umowy cywilno-prawnej, (3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku
pozostawienia danych osobowych na potrzeby przyszłych (ewentualnych) rekrutacji oraz w przypadku
dodatkowych danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji, których podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.
7. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, macie Państwo
możliwość jej wycofania w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na przetwarzanie tych danych
przed cofnięciem zgody.
8. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po zakończonym procesie rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu
stanowisko, nie później niż w okresie 120 dni, chyba że wyrazicie Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby przyszłych (ewentualnych) rekrutacji w Spółce - w takim przypadku dane
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od chwili wyrażenia zgody.
9. Państwa dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji mogą zostać udostępnione podmiotom, które
świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy IT), a także podmiotom pośredniczącym w zakresie
usług zatrudnienia, jak również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. W ramach uprawnień przyznanych przez rozporządzenie RODO, przysługuje Państwu prawo: (1) uzyskania
informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i
odbiorcach danych; (2) żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych; (3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) złożenia sprzeciwu
danych ze względu na szczególną sytuację podmiotu danych; (5) przenoszenia danych osobowych.
W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa,
https://www.uodo.gov.pl.
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