Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Agnieszka Adamczyk AGE
DECOR, Aleja G. W Sikorskiego 9b lok 54D, 02-758 Warszawa proszę o umieszczenie oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Agnieszka Adamczyk AGE DECOR przez okres najbliższych 3 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym lub CV
w następujący sposób:
 Wyr ażam zgodę* na pr zetwar zanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Agnieszka Adamczyk AGE DECOR przez okres najbliższych
3 miesięcy.
 Wyr ażam zgodę* na pr zetwar zanie moich danych osobowych zawar tych w liście
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane
obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie
rekrutacji prowadzonej przez Agnieszka Adamczyk AGE DECOR i będą usuwane z bazy
administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Adamczyk AGE DECOR, Aleja G.
W Sikorskiego 9b lok 54D, 02-758 Warszawa NIP 9490232388, email agedecor@op.pl
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne
dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach
pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
5. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez
Administratora są upoważnieni pracownicy Administratora, biuro rachunkowe MK3-FINANSE Sp.
z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie ul. Piłsudskiego 3 NIP 1231268039. Wszystkie te
podmioty posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a także zobowiązały się do
przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych
danych.
6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
7. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.
8. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
9. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
12. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska
na to odpowiednią zgodę.

