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Klauzula informacyjna 

(art.13 RODO) 

kandydaci do pracy 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Himmel i Papesch spółka z o.o. z/s w 
Opolu, (ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole) zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art.22 (1) §1 kodeksu 
pracy oraz art.6 ust.1 lit.a) RODO, tj. wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora 
procesu rekrutacji. 
5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania/adres do korespondencji, telefon, wykształcenie, posiadane 
uprawnienia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania oznacza 
brak możliwości uczestniczenia przez Pana/Panią w procesie rekrutacji przeprowadzanej przez 
Administratora. 
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania.  
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty ich przekazania 
Administratorowi. 
10. Posiada Pan/Pani prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wypływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 

obowiązujące przepisy. 
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