PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE REKRUTACJI PRZEZ NORLANDIA POLSKA SP. Z O.O.

Potrzebujemy dostępu do Państwa danych osobowych dla celów przprowadzenia procesu rekrutacji. Poniżej
wyjaśniamy podstawy i cele, dla których je zbieramy oraz prawa, jakie przysługujące Państwu w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem zbieranie i przetwarzanie
jest Norlandia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 7/143, zarejestrowana pod numerem
KRS 0000629105.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe, mogą się
Państwo skontaktować ze swoim przełożonym lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (rodo@norlandia.pl),
który został przez nas powołany.
1. DLACZEGO GROMADZIMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Państwa dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników, a więc podjęcia na Państwa
żądanie czynności przed zawarciem z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy ).
Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody. W takim razie
ich przetwarzanie odbywa się ściśle w zakresie i celu wskazanym w treści tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM OSOBOM
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do innych podmiotów, chyba że istnieje wyraźna podstawa prawna do
takiego działania. Przykładowo, podstawą może być Państwa zgoda, konieczność ujawnienia w celu wykonania
zawartej z Państwem umowy, wyraźny przepis prawa, który zobowiązuje nas do przekazania tych informacji.
Dodatkowo, Administrator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu.
W takich przypadkach zawierane są z takimi podmiotami umowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego i informacyjnego na wszystkich etapach przetwarzania danych. Obecnie korzystamy
z następujących kategorii podmiotów, które w ramach świadczenia usług mogą przetwarzać dane osobowe
w naszym imieniu: obsługa prawna, obsługa kadrowa, obsługa księgowa.
3. CZAS PRZECHOWYWANIA
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu obecnej rekrutacji. W przypadku
udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą
przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji, w związku z którą uzyskaliśmy Państwa
dane osobowe.
4. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na
podstawie umowy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W przypadku, gdy Państwa dane przetwarzane są na

podstawie udzielonej zgody mogą ją Państwo w każdym momencie cofnąć w sposób, w jaki została udzielona a także
przekazując stosowną informację Inspektorowi Ochrony Danych.
5. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI
Mają Państwo prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.
6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Jako kandydaci do pracy mają Państwo obowiązek podania jedynie danych osobowych wskazanych w art. 221 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
W przypadku pozostałych danych ich przekazanie jest na podstawie zgody nie mają Państwo obowiązku ich
przekazania. Odmowa udzielenia zgody nie spotka się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z NINIEJSZA INFORMACJĄ
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Udzielenie poniższej zgody jest dobrowolne. Da ona Państwu możliwość udziału w kolejnych rekrutacjach
prowadzonych przez administratora oraz umożliwi administratorowi przedstawienie Państwu propozycji pracy na
stanowisku dobranym specjalnie dla Państwa. Nieudzielenie poniższej zgody nie spowoduje negatywnych
konsekwencji.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie. W najwygodniejszy dla Państwa sposób:
telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście.
TREŚĆ ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w ramach prowadzonej rekrutacji (danych
wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) przez Administratora na potrzeby innych
rekrutacji prowadzonych przez Administratora.
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