KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016r.), („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2018. poz. 1000), spółka Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050) przy ul. gen.
Mariana Langiewicza 60 („Administrator”) informuje, że:
I.
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest MABION S.A. z siedzibą w Konstantynowie
Łódzkim (95-050) przy ul. gen. Mariana Langiewicza 60,
II.
Cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
1) W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a) Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 kodeksu pracy w odniesieniu
do następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia,
danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia.
b) Na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż
wskazane powyżej w pkt a), w tym przekazanych w CV, formularzu, liście
motywacyjnym i innych dokumentach.
2) W celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych
pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji, związanego ze sprawdzeniem
posiadanych przez Panią/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na
aplikowanym stanowisku, określonym w ogłoszeniu lub innych dokumentach
rekrutacyjnych.
3) W celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w przypadku zaistnienia
prawnej potrzeby wykazania przestrzegania zasad i wykonania obowiązków przez
Administratora.
4) W celu przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana
zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych zawartych w przekazanym CV,
formularzu, liście motywacyjnym lub innych dokumentach.
III.
Podstawa prawna przetwarzania. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe zgodnie
z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze – w odniesieniu do danych osobowych wskazanych powyżej w pkt II.
ppt 1) a),
b) Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – w
odniesieniu do danych osobowych wskazanych powyżej w pkt II. ppt 1) b) oraz w ppt
4),
c) Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora - w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych w celu określonym powyżej w pkt II. ppt 2) i 3),
IV.
Odbiorcy danych. Pani/ Pana dane objęte zgodą mogą być udostępniane uprawnionym
instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które
świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzone, a także innym
podmiotom w celach wskazanych w Pani/Pana oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Odbiorcami
Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
a) inni pracownicy Administratora,
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. pocztowe, porządkowe),

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

c) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w toku prowadzonej działalności, w celu
realizacji zawartych z tymi podmiotami umów,
d) inne podmioty, którymi Administrator posługuje się podczas prowadzenia swojej
działalności gospodarczej, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na
podstawie umów powierzenia danych osobowych lub innych tożsamych umów
Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu upływu okresu
wskazanego w treści oświadczenia o wyrażeniu zgody albo do momentu wycofania zgody (w
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej), a w szczególności:
1) W zakresie danych wskazanych powyżej w pkt II. ppt 1) a) i b) oraz ppt 2) – przez czas
niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 4
miesięcy od daty zatrudnienia Pani/Pana na aplikowanym stanowisku;
2) W zakresie danych wskazanych powyżej w pkt II. ppt 3) – przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa i okres, którym obowiązek
przechowywania tych danych jest nałożony przez przepisy prawa;
3) w zakresie danych wskazanych powyżej w pkt II. ppt 4) – przez okres 24 miesięcy od
daty wyrażenia zgody, chyba że przed tą datą zgoda zostanie wycofana.
Prawa osób, których dane dotyczą. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17
RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20
RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody – prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie w odniesieniu do tej części
danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Ma Pani/ Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,
Zgoda oraz możliwość wycofania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana w całości lub części, jednak
podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia,
danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest
warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych ma charakter
dobrowolny.
Transfer danych. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe objęte zgodą nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

