Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
Przesłanie do DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia , Twoich danych
osobowych zawartych w aplikacji o pracę stanowi zgodę na umieszczenie ich w bazie
rekrutacyjnej służącej rekrutacjom. Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie poprzez
adres e-mail: dsautospzoo@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: DS AUTO Sp. z
o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe jest DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia (dalej „My”).
Możesz się z nami skontaktować:



listownie, na adres: DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia
mailowo, na adres: dsautospzoo@wp.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:
1. umieszczenia Twoich dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej
rekrutacjom w DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia –
podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;
2. umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima
21 32-540 Trzebinia na podstawie Twoich dokumentów aplikacyjnych umieszczonych
w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu prowadzenia
takiej rekrutacji;
3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu
obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
ponadto w razie uwzględnienia Twojej kandydatury w ramach danej rekrutacji w celu:
1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
rekrutacji na stanowisko w DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540
Trzebinia , w szczególności przepisów Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania
jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, a w zakresie danych
niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;
2. weryfikacji Twoich posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków
współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na możliwości przeprowadzenia weryfikacji kandydatów do
pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Tobą;
3. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie
Administratora, w szczególności świadczącym usługi rekrutacyjne lub usługi
informatyczne.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia danego procesu
rekrutacji, do którego została zakwalifikowania Twoja kandydatura, a w zakresie w
jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji,
dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Okres przetwarzania może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
Twoich danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa.
5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody możliwe jest drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Ci prawo
dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
6. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją.
7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych
osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie rekrutacyjnej służącej
rekrutacjom w DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia jest
dobrowolne. W celu udziału w rekrutacji do pracy jest wymagane przez przepisy prawa.
Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej
kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami
prawa, w tym Kodeksu pracy, ich podanie w Twojej aplikacji o pracę jest dobrowolne.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Twoje dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
2. DS AUTO Sp. z o.o. ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia zastrzega sobie prawo
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłanie aplikacji do DS AUTO Sp. z o.o. ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia w zakresie szerszym
niż określony w art. 22 [1]§ 1 Kodeksu pracy stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez
Administratora w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w
dowolnym czasie poprzez adres e-mail: dsautospzoo@wp.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny: DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w DS
AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima 21 32-540 Trzebinia . Możesz w każdej chwili wycofać
zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres DS AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tuwima
21 32-540 Trzebinia, przez e-mail: dsautospzoo@wp.pl Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.

