Administratorem Danych jest: KROTRANS Logistics Sp. z o.o.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z:
1. Administratorem Danych pod adresem e-mail: biuro@krotrans.pl Tel: +48 32 707 03 20.
2. Administrator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu:
a) Realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 §1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) w ramach realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
A jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolna zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane także:
b) W zakresie wizerunku (podstawa prawna art. 221 §2 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. a
Rozporządzenia),
c) W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna art. 221 §2 Kodeksu Pracy w związku z art.
6 ust 1 lit. a Rozporządzenia)
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisemnie na adres Administratora.
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) jest dobrowolne i nie
wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie
będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia
rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia
zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr (HR) oraz kadra kierownicza decydująca o
zatrudnieniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie
będą przekazywane do państw trzecich.
Zapoznałem się:

…………………………………………………………………..
(data, imię i nazwisko kandydata)

