Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Dan Cake Polonia Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego RODO uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Dan Cake Polonia Sp. z o.o.
z siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15, tel. 0048 32 626 39 00;
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych p. Anetę Nędza, kontakt:
iodo@dancake.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty na podstawie Kodeku Pracy,
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a i b w celu przetwarzania danych kontaktowych dla
potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
danych
w określonym celu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy systemów
informatycznych i usług IT na rzecz administratora, zgodnie z ładem korporacyjnym,
operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, biura podróży
(na potrzeby podróży służbowych), zewnętrzna firma ochrony mienia, medycyna
pracy, pakiet socjalny oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji procesu zatrudnienia, na podstawie stosownych
umów powierzenia.
5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów
prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma
Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz
podmiotach, którym zostały one udostępnione.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa, a w pozostałym dobrowolne.

