Klauzula informacyjna

1. Dane Administratora Danych
Administratorem
Twoich
danych
osobowych
będzie
…………………………………………………………………………….., z którym możesz się skontaktować:
▪ listownie: …………………………………………….
▪ mailowo: …………………………………….……….
▪ telefonicznie: ……………………………….………

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe, w postaci ……………………………………………………. zawarte w
……………………………………………………………….……., będą przetwarzane w celu:
 potencjalnego zatrudnienia Twojej osoby na stanowisku …………...………………..;
 zatrudnienia Twojej osoby i wykonywania obowiązków wynikających z
zawartej umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej;
 zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczących odbywania
praktyki lub stażu;
 wykonania zawartej umowy o …………………………………………………………………….;
 odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania współpracy;
 wysyłki newslettera;
 poinformowania o prowadzonej działalności;
 komunikacji;
 zabezpieczenia obiektu;
 archiwalnym, w związku z możliwością dochodzenia w przyszłości roszczeń;
 …………………………………………………………………………………………………………………..;
 …………………………………………………………………………………………………………………..;
 ……………………………………..…………………………………………………………………….…… .

3. Wymogi
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:





wymogiem ustawowym:
wymogiem umownym;
warunkiem zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………..……;

 …………………………………………………………………………………………………………………. .
Jesteś zobowiązany(a) do podania danych osobowych, ich niepodanie będzie
wiązać się z brakiem możliwości:
 przystąpienia do procesu rekrutacji;
 zawarcia i wykonania umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej;
 zawarcia i wykonania umowy o …………………………………………………………….……;
 zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczące odbywania praktyki
lub stażu;
 udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;
 nawiązania współpracy;
 przesłania newslettera;
 obserwowania naszego profilu fanpage i podjęcia na nim jakiejkolwiek
aktywności;
 wejścia na teren naszego obiektu;
 …………………………………………………………………………………………………………………..;
 ………………………………………………………………………………………………………………… .
4. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 zawarta umowa o pracę / umowa cywilnoprawna – przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do realizacji jej postanowień;
 przepis prawa (art. 22¹ Kodeksu Pracy) – podanie danych określonych we
wskazanym przepisie jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie;
 zawarta umowa lub porozumienie dotyczące odbywania praktyki lub stażu;
 zawarta umowa o ………………………………………………………………................................
– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji jej
postanowień;
 nasz uzasadniony interes, w związku z możliwością dochodzenia w
przyszłości roszczeń;
 nasz uzasadniony interes, w związku z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa naszego obiektu;
 …………………………………………………………………………………………………………..………;
 …………………………………………………………………………………………………………..………;
 ……………………………………………………………………………………………………..………...... .
5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż lat 3, od daty
zakończenia procesu rekrutacji;
 do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż lat 3, od daty
zakończenia realizacji celu;
 dotyczące Twojego wizerunku nie dłużej niż 3 miesiące od daty jego
utrwalenia;
 w zakresie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych, przez okres 50 lat
licząc od dnia zakończenia stosunku pracy - co bezpośrednio wynika z
przepisów prawa;
 przez okres subskrypcji newslettera;
 przez okres obserwowania naszego profilu fanpage;
 ………………………………………………………………………………………………………………..…;
 …………………………………………………………………………………………………………………..;
 …………………………………………………………………………………………………………………. .

6. Przekazywanie danych
Twoje dane osobowe:
 będą przekazywane do podmiotu, który z nami współpracuje w zakresie

obsługi księgowej;
 będą przekazywane do podmiotu, który z nami współpracuje w zakresie
obsługi IT;
 będą przekazywane do podmiotu, który z nami współpracuje w zakresie
obsługi prawnej;


 ………………………………………………………………………………………………………………..…;
 …………………………………………………………………………………………………………………..;
wskazane podmioty przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie
zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi wytycznymi;
 nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Twoje dane osobowe:
 nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 ………………………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………………………………….….……
……………………………………………………………………………………………………………….… .

8. Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące
prawa:
▪ prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
▪ prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
▪ prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
▪ prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
▪ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
▪ prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych;
▪ prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw z zakresu ochrony danych osobowych, skontaktuj
się z nami (dane kontaktowe zostały podane w punkcie nr 1).

9. Prawo wniesienia skargi
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

