KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZURAD SP. Z O.O.
Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej (07-300) przy ul. Stacyjnej 14, zwana dalej „ZURAD Sp. z o.o.”
lub „Administratorem”.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w ZURAD Sp. z o.o. zgodnie
z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust.
1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust.
1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w ZURAD Sp. z o.o. zgodnie z art. 221
Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych
interesów administratora danych.
4. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest przeprowadzenie
procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości
udziału w procesach rekrutacyjnych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub
do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
8. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do
uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne,
prawne, ochroniarskie lub inne na rzecz Administratora, podmioty z grupy kapitałowej, której
członkiem jest ZURAD Sp. z o.o., kontrahenci ZURAD Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do
wykonywania umów zawieranych przez Administratora oraz podmioty prowadzące działalność
pocztową lub kurierską.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
12. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.

