KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO - informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
My, Asist Sp. z o.o., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. gen. Józefa Hallera 30 jesteśmy Administratorem
Twoich danych osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.asist.pl; pod e-mailem iodo@asist.pl; pod
numerem telefonu 585005000; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub przyszłych
procesów rekrutacyjnych na podstawie:
§ przepisu prawa: art. 6 ust. 1 lit c RODO - art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
§ Twojej zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku przesłania aplikacji bez uprzednio ogłoszonej rekrutacji
oraz w sytuacji, w której zakres danych w aplikacji będzie szerszy aniżeli określony w art. 22(1) ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (przekazanie danych uznaje się za wyrażenie zgody);
§ Twojej zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku przetwarzania Twoich danych w celach związanych z
przyszłymi procesami rekrutacyjnymi (odrębna zgoda).
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane usuniemy niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego niezakończonego zatrudnieniem i
braku Twojej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku
wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych,
będziemy je przetwarzać w tym celu przez okres 3 lat lub do momentu wycofania zgody (o ile cofnięcie zgody
nastąpi wcześniej).
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
§
§
§
§
§
§
§

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do wniesienia sprzeciwu;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych lub wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne.
7. Odbiorcy danych
Informujemy, iż do Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym te dane w naszym
imieniu w rozumieniu art. 28 RODO, w tym m.in. dostawcom usług IT, przy czym podmioty takie zobowiązane

są przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych nie będziesz podlegał decyzjom, które oparte są
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, tj. decyzjom bez ingerencji człowieka.

