KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W PROCESIE REKRUTACJI
I. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO1, informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest
Śliwocki Home Sp. z o.o. Sp. K.
II. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane
stanowisko, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a — dobrowolna zgoda kandydata np. na przekazanie nam większej ilości informacji,
niż prosiliśmy w naszym ogłoszeniu, bądź też okres przechowywania Państwa CV,
• art. 6 ust. 1 lit. c — realizacja obowiązku prawnego,
• art. 6 ust. 1 lit. f — realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu np. uwzględnienie
roszczeń, zażaleń w związku z prowadzoną rekrutacją.
Czasami, zdarza się, iż chcielibyśmy zaproponować Państwu inne stanowisko. W tym celu skontaktujemy się
z Państwem, aby uzyskać zgodę na rozpatrzenie Państwa kandydatury w ramach innego procesu rekrutacyjnego, chyba że przekazując nam CV wyrazili już Państwo zgodę.
III. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji albo przez okres na jaki wyrażą
nam Państwo zgodę.
IV. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
np. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę np. Pracuj.pl, dostawcom usług IT jak m.in. hosting oraz
dostawcom systemów informatycznych.
V. Uprzejmie informujemy, iż posiadają Państwo:
• prawo dostępu do treści swoich danych;
• prawo ich sprostowania;
• prawo do ich usunięcia;
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
• 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.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej
lub elektronicznej na adres mailowy biuro@sliwocki.pl.
VI. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy zgodnego z prawem przetwarzania danych.
VII. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22(1) par. 1
Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.
VIII. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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Rozporządzenie 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).
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