INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przesłanie przez Państwa dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie,
pozwolimy sobie potraktować jako wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie w celu i na czas rekrutacji na to stanowisko. Proszę pamiętać, że zgodę na
przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili wycofać, przesyłając stosowną informację na
adres e-mail biuro@myworknet.pl

Jeżeli chcą Państwo, aby dane osobowe mogły być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji,
prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Sylwię Ottka prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą Myworknet Sylwia Ottka z siedzibą w Toruniu w celu udziału w postępowaniach
rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w podmiot prowadzonych do czasu wycofania przeze mnie
udzielonej zgody”. Mogą Państwa także wskazać inny okres, przez chcą Państwo, aby Państwa
kandydatura była brana pod uwagę w rekrutacjach.

Jeśli prześlą nam Państwo aplikację niezwiązaną z konkretnym stanowiskiem, bez wskazanej wyżej
zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, pozwolimy sobie przesłać do Państwa zapytanie o zakres
zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku jej braku dokonamy usunięcia Państwa danych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Sylwia Ottka prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Myworknet Sylwia Ottka. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@myworknet.pl lub
pod adresem korespondencyjnym: ul. Piekary 33, 87-100 Toruń.

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej dotyczącej
zatrudnienia u naszych klientów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie art. 6 ust.
1 lit. a RODO. Jeśli Państwa wiadomość nie będzie stanowić aplikacji złożonej w procedurze
rekrutacyjnej, a zawierać będzie dane osobowe, to przetwarzać je będziemy w naszym uzasadnionym
prawnie interesie w postaci konieczności udzielenia odpowiedzi na taką wiadomość oraz dla celów
udokumentowania korespondencji. Podstawą prawną będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko, na
które składali Państwo aplikację lub w przypadku dodatkowej zgody – przez czas wskazany w tej
zgodzie. W przypadku wiadomości przesłanych na naszą skrzynkę nie stanowiących aplikacji
złożonej w procedurze rekrutacyjnej, które zawierają dane osobowe, czas przetwarzania wynosi 1
rok.

Państwa dane nie będą przekazywane zewnętrznym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, na rzecz
których poszukujemy pracowników w związku z prowadzoną rekrutacją, mogą również zostać

ujawnione naszym pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej oraz
firmom, z których pomocy korzystamy przy procesie rekrutacji. Jeżeli prześlą Państwo aplikację drogą
elektroniczną, będą one przechowywane przez podmioty, które zapewniają nam utrzymanie poczty
elektronicznej oraz serwerów.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach, o których mowa w
art. 17 i 18 RODO (tj. przede wszystkim, gdy Państwa dane są przetwarzane w jakikolwiek sposób
niezgodnie z prawem),
- prawo do żądania przekazania państwa danych do innego administratora (jeśli Państwa dane
przetwarzane są w formie elektronicznej – np. gdy złożyłeś aplikację za pomocą poczty e-mail).

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie jednak miało wpływu na to, że wcześniejsze przetwarzanie danych odbywało się
legalnie.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mają Państwo
prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biuro@myworknet.pl lub wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne dla celów
zapewnienia Państwu udziału w procedurze rekrutacyjnej i ewentualnego późniejszego zatrudnienia.

