KLAUZULA INFORMACYJNA
Przesłanie do Grupy AWW Spółka z o. o., Sp.k. zwanej dalej Administratorem danych, danych osobowych w
zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach
procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych w celu
prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), informuję, iż:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa AWW Spółka z o. o., Sp.k. – dalej Administrator
danych, z siedzibą w Niedźwiadach 45, 62-800 Kalisz.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie
wahać się skontaktować z nami pod adresem: rekrutacja@aww.com.pl
lub nr tel: +48 663 820 259.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu:
a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym
przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w
zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes,
zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych
usługi związane z realizacją ww. celów w tym agencje rekrutacyjne, ale także dostawcy systemów
informatycznych oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w
zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie
dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.
Administratorem danych jest Grupa AWW Spółka z o.o., Sp.k. z siedzibą w Niedźwiadach 45, 62-800 Kalisz .
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

