Klauzula informacyjna – Rekrutacja
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul 1 Maja 23, jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@aqua.com.pl,
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ), natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ), która może
zostać odwołana w dowolnym czasie.
„AQUA” S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeżeli wyrażą
Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Pracodawca ma prawo
żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie : imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
1 miesiąca od daty zakończenia rozpatrywania ofert.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia rozpatrywania
ofert.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy
zaś przebiegu procesu rekrutacji
Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji
prowadzonym przez „AQUA” S.A.
Informacja o wymogu podania danych i możliwości cofnięcia zgody.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Inne dane niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, podane przez Państwa będą przetwarzane na podstawie
zgody, która może zostać wycofana w każdej chwili poprzez wysłanie takiej informacji o cofnięciu zgody na
adres e-mail: rekrutacja@aqua.com.pl
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

