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Obowiązek informacyjny

[rekrutacja]

zgodny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych
Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest multiGrupa sp. z o.o.
z siedzibą w Pile (64-920), ul. Browarna 19 pok. 106.
W jaki sposób Pan/Pani może się z nami skontaktować
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
kontakt@multi-grupa.pl, telefonicznie pod numerem 690 299 253 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane
osobowe
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu:
1) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; przetwarzanie odbywa
się w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia);
w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w przepisach prawa
podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (podstawa prawna
- art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia)
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
dotyczącymi
prowadzonego
przez
Administratora
procesu
rekrutacyjnego; przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia);
Kto jest odbiorcą Pana/Pani danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane zakładom ubezpieczeń
na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego,
współpracującym
multiagencjom
ubezpieczeniowym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, firmy hostingowe
oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i CRM do zarządzania i obsługi
sprzedaży, W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych
takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z
prawem.
Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom
znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG). Gdyby natomiast taki transfer Pana/Pani danych
osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć m.in. w związku z
ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań
informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub
serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG –
Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii
legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych
osobowych. Zostanie Pan/Pani także poinformowany o planowanym
transferze.
Jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe
Pana/Pani dane osobowe w celach rekrutacyjnych do pracy lub
współpracy z Administratorem będą przetwarzane przez okres nie
dłuższy niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia. Po upływie okresu
przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji,
tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie
ich z żadną osobą.

Jakie są Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) - w
szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
3) wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych (w
zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda);
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie
zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu
bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
potrzeby marketingu bezpośredniego,
4) przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pana/Pani
dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to
odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do
otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego); może Pan/Pani przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Gdzie można wnieść skargę
Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z
przepisami prawa możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych jest wymogiem
Dane osobowe kandydata na pracownika/współpracownika w zakresie
wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych,
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do
wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek,
zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody
kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w
procesie rekrutacyjnym.
Zautomotyzowane podejmowanie decyzji
Pana/Pani dane osobowe nie będą
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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