KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "INTERHANDLER" sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu przy ul. Wapiennej 6, KRS 0000011803.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą emailową na adres: rodo@ih.interhandler.pl , telefonicznie: 56 610 28 25 oraz faksem: 56 648 04 00.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych
procesach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody.

4.

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z
dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania
procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w
dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez
okres 1 roku Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia
roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w
powyższej deklaracji zgody.

6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana
zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem.
Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową jak również poprzez
bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w pkt. 2.
7.

Posiada Pani/Pan także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

8.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu., a w
przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.

