Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest G-HR
Group Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-332) przy ul. Powstańców
Śląskich 121/211, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu
przeprowadzenia rekrutacji. Masz prawo żądania dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia (gdy
podstawą jest zgoda a dane przetwarzane są w sposób
zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
procesie rekrutacji lub otrzymywania informacji handlowych.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji
niniejszego procesu rekrutacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy.
Podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia
Ogólnego o Danych Osobowych 2016/679/WE (dalej: RODO). W
ramach realizacji procesu rekrutacyjnego dane mogą być wykorzystane
w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie do Ciebie ofert
pracy odpowiadających Twoim kwalifikacjom. Podstawę stanowi tu
prawnie uzasadniony interes administratora – przyspieszenie i
usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie
Twoich danych w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa
pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na
podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO). Udział w przyszłych rekrutacjach jest również uzależniony od
wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: 12 miesięcy od dnia zamknięcia
procesu rekrutacyjnego, w odniesieniu do procesów przyszłych
rekrutacji: 24 miesiące. Odbiorcą podanych przez Ciebie danych
osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesach
rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy
czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami
Spółki.
Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia (gdy podstawą jest
zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub

ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie
poszczególnych form kontaktu z Tobą). Jeśli wycofasz zgodę pamiętaj,
że dane przetwarzane przed jej wycofaniem, były przetwarzane zgodnie
z prawem. Aby wycofać zgodę wyślij e-mail na adres: dpo@g-hr.pl
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak
uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy
RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
procesie rekrutacji.

