Uwaga: wymagane zaznaczenie pól

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez
Administratora Danych Osobowych, spółkę: SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach, pod adresem 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, numer KRS 0000106310, celem realizacji
zadań związanych z procesem rekrutacji kandydatów do pracy w ramach umowy o pracę lub
kandydatów do pracy w ramach umowy cywilno - prawnej, rozpatrzenia kandydatury na praktykę lub
staż w SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na podstawie
zgody wyrażonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w ramach konkretnego procesu rekrutacji.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez
SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o. o., do czasu wycofania przeze mnie tej zgody.
Zostałam/em poinformowany, iż podane przez mnie dane osobowe będą przechowywane przez okres:
jednego miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku zgody na konkretny proces rekrutacji,
oraz do czasu wycofania zgody, w przypadku zgody dotyczącej kolejnych rekrutacji.
Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas
obsługi roszczeń pomiędzy stronami.
Zostałam/em poinformowana/y, iż kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SYNERCOM USŁUGI
WSPÓLNE Sp. z o.o. - Anną Bogulak - odbywa się drogą elektroniczną, poprzez e-mail:
inspektorochronydanych@synercom.pl.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych
oraz do prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia
danych, o prawie do wniesienia sprzeciwu, o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Zostałam/em poinformowany o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zostałam/em poinformowany, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
uniemożliwi realizację procesu rekrutacji.

____________________________
(data, podpis)

