INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest: VOLTAR SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, adres: 43-100
Tychy, ul Oświęcimska 82 kapitał zakładowy: 1 800 000,00 zł, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
Wydziale VIII Gospodarczym KRS w Katowicach pod numerem KRS 0000317122, NIP 2220858855,
REGON 241031420, reprezentowana przez Zarząd w osobach: Stefana Kolona – Prezesa Zarządu Spółki,
Pawła Deleskę – Wiceprezesa Zarządu Spółki, Irenę Mrówkę – Wiceprezesa Zarządu Spółki

2.

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych w osobie: Rafała Wolaka,
z którym skontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu: 726599000, lub wysyłając
korespondencję na adres email: iod@voltarsystem.pl.

3.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:




Korespondencyjnie wysyłając korespondencję na adres: 43-100 Tychy, ul. Oświęcimska 82
W formie elektronicznej wysyłając email na adres: sekretariat@voltarsystem.pl
Telefonicznie dzwoniąc pod numer: 322281204

4.

Dane przetwarzane są w związku z procesem rekrutacji na aplikowane przez Pana/ią stanowisko lub
funkcję, a ich przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej rekrutacji.

5.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzonej rekrutacji na aplikowane przez Pana/ią stanowisko
lub funkcję.

6.

Odbiorcami danych osobowych są osoby przeprowadzające proces rekrutacji, z zachowaniem wszelkich
procedur wynikających z RODO.

7.

Dane osobowe nie są przekazywane państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w
rozumieniu RODO, jak również nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności
nie są profilowane.

8.

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zależności od wyniku procesu rekrutacji przez
okres:
a.

w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzanej rekrutacji, przez okres procesu rekrutacji. Po
tym okresie Administrator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych usunie dane
osobowe z jego zasobów. Czas ten jest niezbędny Administratorowi do wykonania wszelkich
czynności związanych z trwałym i bezpiecznym usunięciem danych osobowych.

b.

w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzanej rekrutacji dane osobowe zostaną włączone
do Pana/i akt osobowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w szczególności przepisu art.
2981 Kodeksu pracy lub innego zbioru dokumentów, związanych z zawartą umową, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych nie wynika z przepisów Kodeksu pracy i będą przetwarzane
przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub okres niezbędny do
wykonania umowy zawartej w procesie rekrutacji i wygaśnięcia wszelkich praw i obowiązków z

wynikających z przedmiotowej umowie. Po tym okresie Administrator niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 5 dni roboczych usunie dane osobowe z jego zasobów. Czas ten jest niezbędny
Administratorowi do wykonania wszelkich czynności związanych z trwałym i bezpiecznym
usunięciem danych osobowych.
9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/i następujące prawa:








Prawo dostępu do danych – czyli prawo do uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz kopii danych
Prawo do sprostowania danych – czyli prawo do poprawienia i uzupełnienia danych osobowych,
gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się
Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli
prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych – czyli prawo do ograniczenia przetwarzania
danych wyłącznie do ich przechowywania
Prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do uzyskania przez Pana/ią przekazanych danych lub
wskazanie innego administratora, któremu dane mają być przekazana
Prawo do sprzeciwu – czyli prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych
Prawo do wycofania zgody – czyli prawo do wycofania każdej zgody na przetwarzanie danych,
którą Państwo wyraziliście

W przypadku zrealizowania przez Pana/ią któregoś z ww. praw Administrator danych osobowych udzieli
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia żądania (w sprawach
szczególnie skomplikowanych w terminie trzech miesięcy) informację o działaniach podjętych w związku
z żądaniem.
Aby zrealizować powyższe prawa należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, który
przed przyjęciem żądania ma prawo i obowiązek potwierdzić tożsamość osoby, której dane dotyczą.
10.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/i
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pan/i,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

11.

Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi
Administratorowi danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacji.

