
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27               

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne           

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AVSystem Sławomir Wolf Spółka Jawna z           

siedzibą w Krakowie (31-315) przy ulicy Radzikowskiego 47d, e mail: jobs@avsystem.com 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na            

aplikowane stanowisko (podstawa prawna przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych         

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b)                 

RODO), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to dobrowolną zgodę             

(podstawa przetwarzania danych w takim przypadku to Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit a)                

RODO). 

3. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie            

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

4. Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku             

przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane           

również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji          

(podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes Administratora              

danych w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami). 

5. Twoje dane mogą też być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze           

zlecenie, w tym podmiotom zapewniającym nam obsługę prawną, informatyczną. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub            

organizacji międzynarodowych. 

7. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym             

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na tej            

podstawie przed cofnięciem zgody. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji. Ich           

niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji, a w konsekwencji nie będzie możliwe            

zawarcie  umowy.  

9. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia            

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego         

o prawnie uzasadniony interes Administratora, a także prawo do przenoszenia swoich           

danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych            

Osobowych. 

 


