Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej
„Rozporządzeniem”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brillance Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani uzyskać informacje dotyczące Pana/Pani danych
osobowych, proszę zwrócić się do inspektora danych osobowych ustanowionego przez
Administratora Danych. Dane kontaktowe inspektora to: privacy@brillance.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 § 1 kodeksu pracy będą
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy w
zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzonej rekrutacji. Po jej
zakończeniu ze skutkiem negatywnym, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
Natomiast w przypadku zatrudnienia w Brillance Sp. z o.o. dane zostaną dołączone do akt
osobowych pracownika.
6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr, pracownicy działu
administracyjnego oraz kadra kierownicza Brillance Sp. z o.o. decydująca o zatrudnieniu.
7. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do tych
danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do domagania się ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub prawo do
przenoszenia danych.
Z tych praw może Pan/Pani skorzystać:
- składając wniosek bezpośrednio w Biurze Brillance Sp. z o.o
- za pomocą przesyłki pocztowej (adres: ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków).
- za pomocą wiadomości e-mail na adres privacy@brillance.pl
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w niniejszej
informacji, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane kontaktowe organu to: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
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