Przeworsk, dnia ………………………
Pan / Pani ………….………….………………
Adres zam. …………………………………….
...…………………………………..

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest;
Spółka B&P Engineering Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000299823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 7941681757
Reprezentowana przez:
Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisana pod numerem KRS
0000294817 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP
7941757319, REGON 180294996,
2. Celem zbierania danych jest proces rekrutacyjny na stanowisko:
.……………………………………………………………………………………………....
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi
•

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Udostępnienie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji. W przypadku odmowy ujawnienia danych osobowych, nie będzie możliwa
ocena podania/oferty złożonej przez Pana / Panią.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko organy administracji państwowej , sądy organy
policji oraz inne instytucje upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów
prawa lub prawomocnego orzeczenia.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
9. Prawo do bycia zapomnianym - przysługujące Pani/Panu uprawnienie obejmujące
możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądania
usunięcia tych danych.
Prawo to może być realizowane przez Panią/ Pana, gdy spełniony jest jeden spośród
następujących warunków:
1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są
przetwarzane;
2. wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nie istnieją
podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
3. Pani/Pan sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
4. Pani/Pan sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby i w zakresie
marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
5. W przypadku kiedy ujawnione przez Panią / Pana dane były przetwarzane w sposób nie
zgodny z RODO lub innymi przepisami prawa.

