Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BUMECH S.A. w restrukturyzacji w Katowicach
(dalej: „Spółka”) z siedzibą przy ul. Krakowskiej 191 (kod pocztowy: 40-389).
2. Z administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
rodo.admin@bumech.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych takich jak: imię i
nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie oraz historia zatrudnienia. W zakresie
pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda, gdyż tylko od
Państwa zależy, jakie dane zostaną nam przekazane w aplikacji.
5. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych
osobowych zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Państwa dane
zostaną usunięte, chyba że zgoda obejmuje ich wykorzystanie w przyszłych procesach
rekrutacyjnych. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną usunięte z końcem roku
kalendarzowego, a po upływie tego okresu do ponownego udziału w rekrutacji konieczne będzie
ponowne złożenie dokumentów.
6. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę
pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być
ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak podmioty powiązane ze Spółką, firmy
świadczące usługi rekrutacji, firmy ochroniarskie oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do
ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych
osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak
również prawo otrzymania od Spółki kopii danych osobowych.
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wycofania swojej kandydatury z rekrutacji.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do chwili
jej cofnięcia.
10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych
osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Powyższa informacja stanowi realizację obowiązku prawnego. Nie wymaga podjęcia żadnych działań,
aby była skuteczna i miała zastosowanie.
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