KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ MEZAP SP. Z O. O.
DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKRUTACJI
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie 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 (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 - zwanym dalej „RODO") pragniemy poinformować Państwa o zasadach
przetwarzania przez Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych Mezap sp. z o. o.
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach:
I.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zakład Budowy Aparatury i Remontów
Specjalistycznych Mezap Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach przy ul. Ignacego Mościckiego 10,
24-110 Puławy wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000033918, posiadająca kapitał zakładowy: 3 467 500 PLN, NIP: 716-001-04-36,
REGON: 430320364 (dalej zwana „Spółką”).

II. Dane kontaktowe Administratora
Można się z nami skontaktować:
1) pod adresem e-mail: ……info@mezap.pl………………………..
2) pod adresem: ul. Ignacego Mościckiego 10, 24-110 Puławy.
III. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
pracy na jakie złożyli Państwo dokumenty.
V.

Rodzaje przetwarzanych danych
Kategorie Państwa danych osobowych mogą obejmować dane określone Kodeksem Pracy, tj.
imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje
zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane, które będą przez Państwa
dobrowolnie przekazane.

IV. Okres przechowywania danych
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż do trzech (3) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o umieszczenie w aplikacji
oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MEZAP Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach, danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
Dane przechowywane na podstawie ww. zgody będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż do sześciu (6) miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
V. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółki (osoby zajmujące
się rekrutacją oraz kadra decydująca o zatrudnieniu kandydata na stanowisko pracy).
VI. Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo dostępu do dobrowolnie przekazanych danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a

także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania
i ochrony danych osobowych.
VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy).
VIII. Zautomatyzowane decyzje
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

