OŚWIADCZENIE DLA PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH REKRUTACJI:
Szanowni Państwo,
Jeżeli zamierzacie Państwo wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o
zamieszczenie w przesłanym do nas CV podanych poniżej klauzul.
1. Jeżeli chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dane wyłącznie w tej rekrutacji,
prosimy o umieszczenie w CV zgody nr I.
2. Jeżeli chcą Państwo, aby dane były przetwarzane przez nas również do innych
rekrutacji prosimy o umieszczenie w CV zgody nr I i zgody nr II.
3. Jeżeli chcą Państwo, przesłać nam CV na potrzeby rekrutacji bez wskazywania
konkretnego stanowiska prosimy o zamieszczenie w CV zgody nr III.
Ponadto prosimy o skopiowanie i umieszczenie w CV podanej informacji o sposobie, w
jaki przetwarzamy dane. Stanowi to dla nas dowód, że zapoznali się Państwo z
informacją.
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
zawarłem w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez spółkę LFP Sp. z o. o.
z siedzibą w Lesznie
na stanowisko: …………………………….
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
………………………….
/podpis/
II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w CV po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko
………………… w celu prowadzenia innych postępowań rekrutacyjnych przez spółkę
LFP Sp. z o. o.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
………………………….
/podpis/
III. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
zawarłem w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez spółkę LFP Sp. z o. o.
z siedzibą w Lesznie
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
………………………….
/podpis/

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
KANDYDATOW DO PRACY:

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o.
z siedzibą w Lesznie, ul. Fabryczna 15, KRS 0000069071, NIP 697-00-10-829 REGON
410517510.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Małgorzaty Jagodzińskiej, z
którym można skontaktować się na adres mailowy inspektor.ochrony.danych@lfp.com.pl
Państwa dane są przetwarzane w celu:
- oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/ Pan aplikuje;
- oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na
które Pani/Pan aplikuje;
- wyboru odpowiedniej osoby do pracy w naszej firmie.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych
również w innych
postępowaniach, to wtedy będziemy przetwarzali te dane również w innych rekrutacjach.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, to jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane będą przetwarzane do czasu:
a) zakończenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.
b) jeżeli zgoda została udzielona na inne rekrutacje - do czasu cofnięcia zgody.
Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Mogą one jednak być powierzane
podmiotom, które wykonują na naszą rzecz usługi. Podstawą powierzenia jest umowa o
powierzeniu przetwarzania danych. Dane nie będą udostępniane poza granice kraju.
Informujemy, że przysługuje prawo:

-

dostępu do danych,
sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania danych,

usunięcia danych,
Powyższe żądania należy kierować do IOD.
Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie są wykorzystywane przy automatycznym podejmowanie decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w
rekrutacji.

……………………………..
/podpis/

