
Klauzula informacyjna przy rekrutacji

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Coderion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka 41 (43-300 Bielsko-Biała).

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się przez formularz kontaktowy na
stronie www.coderion.pl, pod adresem email:coderion@coderion.pl; pod numerem telefonu +48 33 44 54
299; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzania procesów
rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). 

IV. Prawo do cofnięcia zgody. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych  w  dowolnym  momencie,  jednak  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

V. Okres  przechowywania  danych.  Będziemy  przechowywać  Twoje  dane  przez  okres  do  momentu
zakończenia procesu rekrutacyjnego, w przypadku zatrudnienia – do momentu zakończenia zatrudnienia
lub do momentu wycofania zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych na
potrzeby przyszłych rekrutacji, to będziemy przechowywać te dane aż do czasu wycofania przez Ciebie
zgody. 

VI. Odbiorcy danych
Twoje  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione  podmiotom  przetwarzającym  dane  w  imieniu
administratora  w  związku  z  realizacją  procesu  rekrutacji  –  tylko  w  takim  zakresie,  w  jakim  jest  to
niezbędne do świadczenia tych usług.

VII. Transfer danych
Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), które
zgodnie  z  decyzją  Komisji  Europejskiej  (decyzja  wykonawcza  (UE)  2016/1250  przyjęta  na  mocy
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej
przez Tarczę Prywatności UE-USA) zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) prawo przenoszenia danych;  

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

IX.  Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.
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