
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  firmę  Grund  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.  Katowickiej  154

w Chorzowie,  dobrowolnie  udostępnionych  moich  danych  osobowych,  zawartych  w  przekazanych

dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko

pracy,  stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja

2018 z późń. zm.

……………………...…………………………………………………….

/data, miejscowość, podpis osoby składającej oświadczenie/

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Grund Sp. z o.o.: ul. Katowicka

154, 41-500 Chorzów; NIP: 6272754644; REGON 369141743; KRS 0000711857

2. Współadministratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Bi.Ra: ul.  Wyzwolenia 4D, 42-674

Ptakowice, NIP 6452553947, REGON 368942990; KRS 0000708470

3. Siedziba administratora znajduje się w Chorzowie przy ul. Katowickiej 154.

4. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  może  się  Pan/i  kontaktować  na  adres:

kontakt@ekobudo  w  nictwo.com   lub pisemnie na adres siedziby.

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  będą  w celu  podjęcia  przez  Pana/Panią  zatrudnienia  tj.  w  realizacji  procedury

rozpatrzenia aplikacji o pracę.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku braku zgody

na przetwarzanie danych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony cel administratora,

stanowiący chęć zatrudnienia kandydata.

8. Przysługuje Panu/i prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uaktualnienia lub usunięcia,

2) ograniczenia przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów rekrutacji.


