KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej
RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest
TSN Sp. z o.o. z siedzibą w Targowisku.
2) kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy:
• pod adresem: TSN Sp. z o.o. Targowisko 422, 32-015 Kłaj
• e-mail: biuro@tsn.com.pl
• telefon: +48 12 28 44 900
3) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego
z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca
zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1
pkt c RODO),
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej,
przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania
jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na
przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych
dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4) Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, takie jak biura
rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3
powyżej oraz 3 lata po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy
prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
przez okres dłuższy.
6) Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
7) Ma Pan/i prawo:
a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;
b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
c) żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

