INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
Kto jest Państwa
Administratorem danych
osobowych?
Z kim można się
kontaktować w sprawie
przetwarzania danych
osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Dentyści33 Sieradzcy s. p. z siedzibą w Poznaniu (61-253), os. Polan 33.
Działalność została wpisana do KRS: 0000911643, nadano numer NIP: 7822900360 oraz numer REGON: 389546826. Jesteśmy
dostępni pod numerem telefonu +48 608 060 733.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować
z Administratorem danych osobowych.
Kontakt e-mail: dentysci33@biuro.pl lub tel. +48 608 060 733
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

W jakim celu i na jakiej
podstawie przetwarzamy
dane osobowe?

(RODO art. 6, ust.1, lit. a). Państwa dane będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami, a następnie zostaną usunięte chyba, że wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych zawartych
w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania
o realizowanych przez Administratora rekrutacjach wówczas Państwa dane będą przetwarzane do 3 lat.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora w procesie rekrutacji tj. agencjom

Komu przekazywane są
dane osobowe?

rekrutacyjnym, dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym
oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych
do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 15- 21 tzw. RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:


dostępu do danych osobowych,



sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,



usunięcia danych osobowych – można żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych (Jeżeli usuniemy dane osoby
wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak
szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić

Jakie mamy prawa w
związku z ochroną
danych osobowych?

danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do
czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić),


przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora Danych Osobowych Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały
przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Czy dane wykorzystuje
się do profilowania?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Czy podawanie danych
osobowych jest
konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….
Data urodzenia:………………………………………………………………………….…….

□ Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Dentyści33 Sieradzcy s. p. z siedzibą w Poznaniu (61-253), os. Polan 33 moich danych
osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Dentyści33 Sieradzcy s. p. z siedzibą w Poznaniu (61-253), os. Polan 33 moich danych
osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania
o realizowanych przez Administratora rekrutacjach.
*Niepotrzebne skreślić

………………………………………………
(data i podpis)

