KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z treścią art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Bioproten Sp. z o.o. adres:
ul. Konińska 33, 62-513 Krzymów biuro@bioproten.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej inspektor@opoczta.pl.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą
przetwarzane w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), natomiast inne dane niż określone w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie. Dane zwykłe wykraczające poza art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy mogą być zbierane
na wniosek pracodawcy lub z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Dane,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) mogą być zbierane
wyłącznie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę administrator będzie przetwarzał Państwa dane
osobowe, także w kolejnych naborach pracowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22¹ §1 Kodeksu
pracy oraz §3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10
grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez
Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 90 dni;
b) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
c) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ §1
Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.

