Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W SupportIT.
W wykonaniu obowiązku, przewidzianego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (dalej jako: RODO), przedstawiamy poniżej informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SupportIT Kamil Sobieraj Poznań, numer NIP
7831529959, zwany dalej: „Administratorem Danych”.
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 kodeksu pracy)
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Administratora Danych niniejszego postępowania
rekrutacyjnego (art.6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji
prowadzonym przez Administratora Danych.
4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na potrzeby niniejszej rekrutacji, będą przechowywane
przez Administratora Danych nie dłużej niż jest to konieczne, maksymalnie przez okres 3 miesięcy od
dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan uczestniczył(a).
5. Administrator Danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom
(odbiorcom).
6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych do czasu cofnięcia zgody.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z prowadzonym przez firmę procesem rekrutacji.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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