KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH
[dla osób rekrutowanych]

Zgodnie z przepisami 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 „RODO”,
niniejszym przekazujemy Tobie wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko pracy
określone w ogłoszeniu.
Złożenie przez Ciebie aplikacji (w tym CV, listu motywacyjnego) jest dobrowolne.
Złożenie przez Ciebie aplikacji (wysłanie e-mailem, kliknięcie przycisku aplikuj, wyślij
etc.) stanowi wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas danych zawartych w
Twojej aplikacji do celów rekrutacji na stanowisko pracy określone w ogłoszeniu. Jeśli nie
chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dodatkowe dobrowolnie podane dane to nie zamieszczaj
ich w swojej aplikacji.
Jeśli jesteś zainteresowany tym, abyśmy w przyszłych procesach rekrutacyjnych uwzględnili
Twoją kandydaturę – zamieść w składanej aplikacji zgodę na udział w przyszłych procesach
rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę. Twoja zgoda może mieć treść : „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych osobowych zawartych w złożonej
aplikacji w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.” Jeśli chcesz abyśmy w przyszłych
procesach rekrutacyjnych wzięli pod uwagę również dane podane przez Ciebie dobrowolnie
(dane osobowe nieobowiązkowe) zamieść w aplikacji dodatkową zgodę. Twoja zgoda może
mieć treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę moich dobrowolnie
podanych (danych nieobowiązkowych) danych osobowych zawartych w złożonej aplikacji w
celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Piekarnia J. H. Kierzel ; Jan Kierzel ul.
Gospodarska 82, 05-822 Milanówek NIP: 529-000-33-91 zwana „Pracodawcą”.
Możesz kontaktować się z nami osobiście lub poprzez e-mail: rekrutacja@piekarniakierzel.pl
telefon : (22) 724 86 64 lub listownie na adres Piekarnia J. H. Kierzel ; Jan Kierzel ul.
Gospodarska 82, 05-822 Milanówek.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWA PRAWNA
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 w celu rekrutacji na stanowisko pracy opisane w ogłoszeniu [podstawa prawna : art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i
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Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika],
 w celu przyszłych rekrutacji jeśli w zgłaszanej aplikacji zamieściłeś na to zgodę
[podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z
prowadzoną przez nas rekrutacją (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes)
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie
niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj.
 osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do Twoich danych w celu wykonania swoich obowiązków,
 dostawcom usług doradczych w procesach rekrutacyjnych (wyspecjalizowanym
podmiotom zajmującym się rekrutacjami), dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę,
dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, dostawom usług prawnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 przez czas trwania rekrutacji tj. do czasu gdy okaże się, że nie zostanie z Tobą zawarta
umowa (najczęściej procedura rekrutacji trwa około 3 miesiące od dnia złożenia
aplikacji),
 jeśli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji : przez czas 36 miesięcy
od dnia złożenia Twojej aplikacji (w zakresie danych obowiązkowych i ew. danych
dodatkowych – stosownie do Twojej zgody),
 przez czas przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji wynikający z
przepisów prawa [dotyczy celu jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona
przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas rekrutacją].
TWOJE PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, PRAWO SPROSTOWANIA etc.
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Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : rodo@piekarniakierzel.pl
PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
regulujące przetwarzanie danych osobowych.

CZY MASZ OBOWIĄZEK PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Złożenie przez Ciebie aplikacji (CV, listu motywacyjnego) jest dobrowolne.
Zgodnie z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika, możemy żądać od Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podania wskazanych w tych przepisach danych osobowych. Niepodanie tych danych może
skutkować odrzuceniem Twojej aplikacji.
Podanie przez Ciebie innych niż wyżej określone danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne. Podanie tych danych jak : e-mail lub numer telefonu usprawni nam możliwość
nawiązania z Tobą kontaktu w celu ewentualnego zaproszenia Cię na rozmowę
kwalifikacyjną. W przeciwnym razie będziemy musieli skorzystać z poczty tradycyjnej i
wysłać do Ciebie list na podany adres korespondencyjny – co może wydłużyć procedurę
rekrutacyjną.
Podanie innych danych nieobowiązkowych też nie jest warunkiem koniecznym, ale jeśli
chcesz przedstawić swoją kandydaturę w sposób szerszy niż w zakresie podstawowym,
możesz przedstawić je nam w sposób swobodny (np. zainteresowania, posługiwanie się
językami obcymi, posiadanie prawa jazdy określonej kategorii etc.).

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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