Informačná doložka pre uchádzačov o zamestnanie

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom toku takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5.
2016 - ďalej len "Nariadenie"), informujem, že:

1. Správcom vašich osobných údajov je Brillance Sp. z o.o. so sídlom v Krakove,
ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Krakov.

2. Ak chcete získať informácie o vašich údajoch, obráťte sa na inšpektora osobných údajov. Kontaktné údaje inšpektora sú:
privacy@brillance.pl

3. Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 221 § 1 Zákonníka práce budu spracované na realizáciu náborového
procesu - podľa čl. 22 § 1 Zákonníka prace v suvislosti s č. 6 odst. 1, pism. b Nariadenia.

4. Poskytovanie osobných údajov uvedených v bode 3 je dobrovoľné, nie je to zákonna alebo zmluvná požiadavka, je to
však nevyhnutné v náborovom procese.

5. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas obdobia náboru. Ak sa nábor skonči negativne, osobné údaje budú ihneď
vymazané.
Avšak v prípade zamestnania v spoločnosti Brillance Sp. z o.o. údaje budú priložené k osobným sŭborom zamestnanca.

6. Predpokladané kategórie príjemcov údajov: zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov, zamestnanci administratívneho
oddelenia a riadiacich pracovníkov spoločnosti Brillance Sp. z o.o. rozhodujúcich o zamestnávaní.

7. Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte tieto práva: právo na získanie kópie údajov, právo na opravu osobnych udajov,
obmedzenie ich spracovania, právo na vymazanie nesprávne spracovaných údajov alebo právo na prenos dát.

Ak chcete vyuziť vyššie uvedené práva, žiadosť mozete podat jedným z nasledujúcich spôsobov:
- priamo v kancelárii Brillance Sp. z o.o
- poštovou poukážkou (adresa: Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Krakov).
- e-mailom na adresu privacy@brillance.pl

8. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašou sťažnosťou na dozorný
organ. Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl.
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