OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE
REKRUTACJI PRZEZ ASBUD SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W GRONOWIE
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?
Administratorem Państwa danych osobowych jest ASBUD SP. ZO.O. SP.K. z siedzibą w Gronowie (Gronów 9 c, 66-220
Łagów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000852705,
posługująca się numerem NIP 927-16-91-104, zwana dalej ASBUD.
2. JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej
adres pocztowy, wskazany w pkt 1 bądź drogą e-mailową na adres: biuro@asbud-lagow.pl.
3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?
ASBUD przetwarza dane osobowe związane z prowadzoną działalnością.
3.1. ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy, przy
czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej
cofnięciem. Zgoda może być wykorzystana w celu prowadzenia z Państwem rekrutacji w przyszłości, także na inne
stanowiska.
3.2. UMOWA - w celu zawarcia i/lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 1, 2 lit. a, b, c, h RODO),
w szczególności celem zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia
działań w zakresie procesu rekrutacji, wykonywania umowy.
3.3.

OBOWIĄZEK PRAWNY - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ASBUD (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9

ust. 2 lit. b, h RODO w zakresie przetwarzania danych pracowników, zleceniobiorców w zakresie danych szczególnych
kategorii zgodnie z obowiązkiem prawnym), w szczególności w celu zawarcia umowy oraz spełniania obowiązków
przechowywania Państwa danych po zakończonym procesie rekrutacji;
3.4. UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
ASBUD w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na raportowaniu
wewnętrznym, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami
prawnymi oraz w celu prowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników w przyszłości.
4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są
wykorzystywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy, ustawą o
zatrudnieniu cudzoziemców, w tym w zakresie ochrony interesów prawnych.
Dane przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu, dla celów rekrutacyjnych przechowywane są przez czas
rekrutacji. Jeśli nie mamy zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach na przyszłość, aplikacje usuwane są po
zakończeniu procesu rekrutacji.
5. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?
Podanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne w celu objęcia tym
procesem zgodnie z Kodeksem pracy, ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców.
Państwa dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Was bądź podmiotów prowadzących rekrutację za Waszą zgodą.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie nam informacji o zmianie danych kontaktowych.
6. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją
umów powierzenia danych lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą. ASBUD może przekazywać dane
podmiotom świadczącym usługi w zakresie administrowania i zarządzania, w szczególności dostawcą mediów, obsługi
informatycznej, hostingowej, doradczej, księgowej, portali z ogłoszeniami, w szczególności olx.pl, agencjami
zatrudnienia, medycyną pracy.
7. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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W PRZYPADKU PAŃSTWA WOLI POZOSTANIA Z NAMI W KONTAKCIE, W ZWIĄZKU Z
PROWADZONĄ REKRUTACJĄ PRZEZ ASBUD SP Z O. O. SP. K., PROSIMY O WYPEŁNIENIE
FORMULARZA ZGÓD, DOŁĄCZAJĄC GO DO PAŃSTWA APLIKACJI/CV/OFERTY BĄDŹ
PRZESŁANIA GO DROGĄ E-MAIL.
Imię (imiona) i
nazwisko:
Adres do korespondencji (OPCJONALNIE – PROSZĘ WYBRAĆ CO NAJMNIEJ JEDEN
Z PONIŻSZYCH DANYCH KONTAKTOWYCH):
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Adres pocztowy:
Stanowisko
(OPCJONALNIE):
Wyrażając zgodę/zgody pozwalam na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez
ASBUD SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Gronowie 9 c (66-220) Łagów, posługującą się numerem
NIP 927 16 91 104, KRS 0000852705, zwaną dalej ASBUD

ZGODA NA REKRUTACJĘ PRACOWNIKÓW/ZLECENIOBIORCÓW PRZEZ ASBUD
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w innych
dokumentach/oświadczeniach, w tym w kwestionariuszu osobowym przez ASBUD dla potrzeb niezbędnych
do procesów rekrutacji w przyszłości, także na inne stanowiska. Zgoda jest dobrowolna i może być ona
odwołana w każdym czasie.
DATA
PODPIS

Administratorem Państwa danych osobowych jest ASBUD SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gronowie 9c, 66-220
Łagów, adres e-mail: biuro@asbud-lagow.pl.
Przetwarzanie danych następuje na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzieloną nam zgodę
mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania
Państwa danych przed jej cofnięciem).
Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz możliwość ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawa do bycia zapomnianym poprzez kontakt mailowy z Administratorem. Więcej informacji dot.
przetwarzania danych osobowych, znajduje się na: www.asbud-lagow.pl i w siedzibie ASBUD.

