INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY
PDTEC SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Dziękujemy za złożenie zgłoszenia do udziału w rekrutacji do PDTec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdyni.
Czyniąc zadość przepisom 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (zwanego dalej RODO), zgodnie z jego art. 13 ust. 1 i 2 informujemy o:
Tożsamości Administratora Danych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest PDTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdyni, adres: ul. Architektów 67, 81-528 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000304945 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
KRS, gdzie znajduje się dokumentacja Spółki, posługująca się NIP: 5862215623, REGON: 220598671, o kapitale
zakładowym 50.000,00 zł.
Celu i podstawie prawnej przetwarzania danych.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem do procesu rekrutacyjnego w PDTec Sp. z o.o.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przesłanych przez Ciebie w załączonej aplikacji odbywa się w oparciu
o wyrażoną zgodę, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest
dobrowolne, ale wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, o których mowa w art. 22 1 §1, 2, 4 Kodeksu pracy
jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie tych
danych, bez wpływu na zgodność z prawem ich dotychczasowego przetwarzania, jednak uniemożliwi to dalsze
prowadzenie procesu rekrutacyjnego wobec Ciebie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych
osobowych zawartych w aplikacji również jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili, bez wpływu
na zgodność z prawem ich dotychczasowego przetwarzania, z tym, że nie spowoduje to negatywnych
konsekwencji w stosunku do Ciebie, poza tym, że nie weźmiemy pod uwagę tych danych w procesie rekrutacji.
Osobach, które mają dostęp do Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnione do tego przez PDTec Sp. z o.o. osoby.
Ponadto Twoje dane osobowe będą przekazywane do przetwarzania podmiotowi prowadzącemu portal
pracuj.pl, a więc do Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przysługujących Ci prawach.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Okresie przetwarzania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub dłużej, jeżeli wyraziłeś
zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach, ale w takim przypadku nie dłużej niż przez okres, na jaki zgoda
została wyrażona. Zgoda na przetwarzanie danych w kolejnych rekrutacjach może zostać cofnięta w każdym
momencie, z tym że od chwili cofnięcia zgody nie będziesz brany pod uwagę przy dalszych rekrutacjach.
Zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
W procesie rekrutacji nie stosujemy mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Sposobie kontaktu z nami.
Najszybszym sposobem kontaktu z nami jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@pdtec.pl

