KLAUZULA INFORMACYJNA – procedura rekrutacyjna - Informacja zamieszczona na stronie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części
„RODO”), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L. J. STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z
siedzibą w Białymstoku (15–027), przy ul. Ogrodowej 19, KRS 0000247068
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji
prowadzone przez administratora
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi
- art. 6 ust.1. lit b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1. Lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
- art. 6 ust. 1 lit. a) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
3) zgodnie z art. 221 §1 Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1320) administrator ma
prawo żądać Pani/Pana podania następujących danych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie innych danych wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie na podstawie z art. 6
ust. 1 lit a) RODO. W przypadku zamieszczenia danych przekraczających wymagania określone
w art. 221 §1 Kodeksu Pracy Pani/Pana CV nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
4) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonywania
określonych usług na zlecenie administratora, a w szczególności usług serwisu hosting dla
strony podlwem-apteka.pl.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 1 miesiąca po
zakończeniu okresu rekrutacji. Po tym okresie zostaną trwale zniszczone. W przypadku
wrażenia przez Panią/ Pana zgody na udział w dalszych rekrutacjach, dane osobowe będą
przechowywane przez okres maksymalnie 1 miesiąca po zakończeniu ostatniego okresu
rekrutacji, przy czym zgoda na kolejne rekrutacje będzie nie dłuższa niż 1 rok od złożenia
pierwszej zgody.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu, przez okres przetwarzania przez administratora, do treści
swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Brak podania
wymaganych danych skutkuje nie zawarciem umowy.
7) Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
nie podlegają profilowaniu.

