KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE:
POZYSKIWANIE PERSONELU DLA SITECH SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego 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 (dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SITECH Sp. z o.o. z siedzibą
w Polkowicach przy ulicy Strefowej 2, 59-100 Polkowice, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062266, NIP 692-20-88-905.
2) Inspektorem ochrony danych jest Hubert Głębocki. W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, prosimy kontaktować się z nim
pod adresem: iodo@pl.sitech-automotive.com.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4) Podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny wynikający z przepisu
prawa, tj. jest art. 221 Kodeksu Pracy oraz dobrowolna zgoda udzielona przez Państwa
za pośrednictwem stron internetowych wykorzystywanych przez SITECH Sp. z o.o.
w przypadku kiedy przekazują nam Państwo inne dane niż wymagane przez Kodeks Pracy.
5) Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, przebieg zatrudnienia,
wizerunek.
6) Odbiorcą Państwa danych osobowych jest SITECH Sp. z o.o. Państwa dane osobowe
mogą
być
przekazywane
agencjom
pracy
tymczasowej
współpracującym
z SITECH Sp. z o.o.
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji
na stanowisko, na które Państwo aplikują. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody
na udział w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli ich Państwo nie podadzą,
nie będziemy mogli rozpatrywać Państwa aplikacji w procesie rekrutacji.
10) Dane osobowe dotyczące Państwa mogły zostać pozyskane od firm headhunterskich
lub agencji pracy tymczasowej współpracujących z Administratorem, od Państwa
pracodawcy bądź od pracownika SITECH Sp. z o.o. w przypadku rekrutacji z polecenia.
10) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć
inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Państwa szczególną sytuacją.

