Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SQS HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
31 -148, ul. Samuela Lindego 14.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rodo@sqs.pl lub korespondencyjnie na adres
firmy: 31-148 Kraków, ul. Samuela Lindego 14.
3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli
w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych, udostępnienia kopii
danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie podanie tych danych spowoduje
brak udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie
stanowi wymogu przeprowadzenia rekrutacji.
10. Informujemy, o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach Holdingu, dane mogą być
przekazywane i przetwarzane również w spółkach powiązanych kapitałowo: SQS Solutions Sp. z o.o
oraz HR Team Sp. z o.o.
11.Nie przekazujemy Twoich danych do Państw trzecich.
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