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Zgoda na przyszłą rekrutację
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego
SA z siedzibą w Niechlowie (56-215) przy ul. Przemysłowej 8, danych osobowych
zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przyszłych
procesów rekrutacyjnych. Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu
i poprawiania oraz, że zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Klauzula informacyjna
(rekrutacja)
Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako „RODO”) informujemy, że administratorem podanych przez Ciebie
danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA z siedzibą w
Niechlowie (56-215) przy ul. Przemysłowej 8 (dalej jako „Administrator danych”). Jeśli masz
jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z
naszym Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: rodo@ppz-niechlow.pl
lub na adres siedziby z dopiskiem „IOD”.
W jakim celu, i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w
oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c
RODO. Przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie
Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie klauzuli zgody na przyszłe rekrutacje. W
przypadku przesłania poprzez zgłoszenia udziału w rekrutacji danych osobowych w zakresie
szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy przetwarzanie tych danych odbywać się
będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj.
poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku podjęcia
decyzji o zatrudnieniu Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy
będą przetwarzane w celu zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a administratorem (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia
procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla
celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane nie dłużej niż
istnieje potencjalna możliwość zatrudnienia osoby lub podjęcia z nią współpracy.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w
oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia ww. umowy.
Komu możemy przekazać Twoje dane?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
✓ podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim
wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie
w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie
umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami,
✓ organom ścigania i organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów
prawa.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że
przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie
obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie
rekrutacji.
Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

