KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W REHA PLUS EDUKACJA ALEKSANDER LIZAK
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak z
siedzibą w Krakowie ul. Tuchowska 6 B.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie pod ww. adresem, emailowo: centrum@fizjoterapia.pl lub telefonicznie: 012 650 93 70.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko wskazane w ofercie pracy.
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania
rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie:
- przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika;
- art. 6, ust 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
- art. 6, ust 1 lit. a RODO, wyrażenie zgody na przetwarzanie innych, dobrowolnie podanych danych
osobowych (np. dane wizerunkowe lub większy zakres danych niż określony w art. 221 Kodeksu
pracy)
6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w
kolejnych naborach pracowników na podstawie odrębnej zgody.
7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby współpracujące z Administratorem na
podstawie odpowiednich przepisów prawa i zawartych umów, jeżeli wynika to z zakresu ich
kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie serwisu i utrzymania
systemów informatycznych oraz oprogramowania.
11. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez
okres 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru - po upływie tego okresu zostaną zniszczone.
12. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) do usunięcia danych osobowych;
5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
13. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.
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