Klauzula rekrutacyjna

KLAUZULA INFORMACJA
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdziesz poniżej.
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) jest Primo Corporate
Advisory sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 30/8, 02-032 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000387509, NIP: 7010298200,
REGON: 142961790 oraz Sebastian Włodarski prowadzący działalność gospodarczą Primo
Communication Sebastian Włodarski, adres siedziby: Filtrowa 30/8, 02-032 Warszawa,
wpisana do CEiDG, NIP: 5262384518 (dalej jako ,,Administratorzy”), związani Umową
wspólnego administrowania danymi osobowymi z dnia 25 maja 2018 r.
II.

Kontakt w sprawie ochrony danych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować
się z nami przez formularz kontaktowy na stronie www.primoadvisory.pl; bądź e-mail:
info@primoadvisory.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratorów w następujących
celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, chyba, że
wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do
realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
IV.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratorów: dostawcom usług IT oraz usług kadrowych i rekrutacyjnych.
V.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na stanowisko określone
w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez
okres nie dłuższy niż rok od zgłoszenia kandydatury.
VI.

Twoje prawa
-

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w
procesie rekrutacji.

-

-

Masz prawo żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego właściwego organu nadzorczego.

