KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy, że:
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-149) przy ul. Racławickiej
15/19/211, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000737128, NIP 8992846826, REGON 38055703000000 (dalej „SO”).
2.

Inspektor Ochrony Danych

SO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. Funkcję tę pełni
Damian Klimas. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail:
daneosobowe@secawo.com.
3.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) rekrutacji na stanowisko opisane w ofercie pracy/współpracy;
b) handlowych oraz marketingowych;
c) statystycznych
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy o pracę lub cywilnoprawnej.
W odniesieniu do danych wykraczających poza dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, podstawą
prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych w
przyszłości, podstawą prawną przetwarzania również jest Pani/Pana zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych zwykłych może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym
przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Będą to w szczególności następujące prawnie uzasadnione
interesy:
- zabezpieczenie materiału dowodowego w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych;
- ocena jakości usług;
- marketing bezpośredni;
- inne prawnie uzasadnione interesy administratora, o których Panią/Pana poinformujemy.
5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) klienci SO;
b) dostawcy SO, w szczególności podmioty świadczące usługi medyczne, prawne, ochroniarskie, informatyczne,
transportowe i szkoleniowe;
c) partnerzy SO zajmujący się pozyskiwaniem klientów;
d) podmioty powiązane z SO kapitałowo lub osobowo.

6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy będą przechowywane przez okres trwania
umowy, której jest Pani/Pan stroną, a następnie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy
ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego, a także ubezpieczeń społecznych oraz przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku nie podjęcia współpracy z SO w oparciu o umowę, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez okres procesu rekrutacji, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
cywilnoprawnych.
Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przechowywane będą do czasu cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
7. Informacja o przysługujących uprawnieniach
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu.
8. Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 l ust. 2
lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Prawo do wniesienia skargi
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Dobrowolne podanie danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:
a) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest konieczne
do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji;
b) w zakresie dane osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art.
9 ust. 2 lit. a) RODO ma charakter dobrowolny, a niepodanie takich danych nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji.
11. Zautomatyzowanie i profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

