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Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Tożsamość administratora

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa
dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w
Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul.
Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643

Dane
kontaktowe
administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@thetadoradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele
przetwarzania
podstawa prawna

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych w związku z
ogłoszonym naborem na wolne stanowisko przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji na podstawie:

i

Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności przetwarzania danych do
wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w związku z art. 221 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.);
Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w celu przetwarzania
danych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz zgody wyrażonej w
celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Art. 6 ust 1 lit .c -Przepis prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z
2018 r., poz. 108 t.j.) - art. 221 § 4
Odbiorcy danych

Przekazywanie danych do
Państwa trzeciego
Okres
danych

przechowywania

Prawa podmiotów danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i
zlecenie THETA oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
b) agencjom rekrutacyjnym
Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

W zależności od celu, czas przetwarzania danych jest następujący:
a) w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego – przez okres
niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w THETA, nie
dłużej niż 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji,
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu,
będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych
danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych.
W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały
zebrane przysługuje Państwo prawo żądania usunięcia danych. Ponadto przysługuje
Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji
jak i przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.
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Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dowolności
lub obowiązku podania
danych

Podanie przez Państwo danych osobowych wymaganych art. 221 Kodeksu Pracy jest
warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją nie podania tych
danych jest brak możliwości rozpatrzenia kandydatury w realizowanych naborze.
W przypadku danych niewymaganych przez Administratora podanie tych danych jest
dobrowolne.

Informacja
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji

o

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
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