FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O.

Informacje dla kandydatów
Art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 zwanego RODO informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
RODO nakłada na Administratora szereg obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji
praw osób, których dane dotyczą. Niniejszym Administrator informuje Panią/Pana o kategoriach danych (zakresie), celach przetwarzania i prawach jakie Pani/Panu przysługują.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w
następujących celach:
Realizacja procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie i w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora.
Sprawdzenie Pani/Pana kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach, zgodnie z wyrażoną wolą. W przypadku zgody na pojedynczą rekrutację, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.
Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi ewentualnych
roszczeń pomiędzy stronami.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-Firmy świadczące usługi audytorskie.
-Firmy świadczące usługi doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.
Jeśli Pani/Pan chce usunąć swoje dane, natychmiast usuniemy przetwarzane dane osobowe, pod warunkiem wycofania zgody,
która stanowi podstawę do przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Pani/Panu w egzekwowaniu swoich praw, jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje
proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

