KLAUZULA INFORMACYJNA
ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61/63,
41-200 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598795
NIP 644-051-26-87 REGON 000677760["ZMUW Engineering"], jako
administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku o Ochronie Danych Osobowych ["RODO"] informuje Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMUW Engineering SA
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych -z Inspektorem danych
osobowych: e-mail:anna.szczerba@zmuw.eu Tel 32 363 0084
3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1
pkt.a)RODO i zgodnie z treścią RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji w oparciu o złożoną przez Panią/Pana ofertę Pracy.
5. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji celów, o których jest mowa w
pkt.4 powyżej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1
pkt.a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych
rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia złożenia CV i
aplikacji rekrutacyjnej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO lub innego organu
państwowego powołanego w jego miejsce na podstawie RODO lub innych
przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
systemie informatycznym ZMUW Egineering S.A. z tym zastrzeżeniem, że nie
będą one podlegały profilowaniu.

