KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - REKRUTACJA
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-504), ul.
Energetyczna 10, KRS 0000189026, NIP 6291858847 (dalej: Banimex lub Spółka). W Spółce powołany został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: ul. Energetyczna 10,
42-504 Będzin lub inspektorochronydanych@banimex.pl. Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych kandydata jest art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) dotycząca danych dodatkowych
nie wskazanych w Kodeksie Pracy dla potrzeb przyszłej i bieżącej rekrutacji, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora - możliwość kontaktu z kandydatami oraz obrona przed roszczeniami), art. 6 ust. 1 lit. d (w celu ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą) oraz 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą).
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i możliwe jedynie z inicjatywy kandydata.
Państwa dane w procesie rekrutacji nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Państwu prawo do żądania
zaprzestania przetwarzania Państwa danych poprzez cofnięcie zgody dotyczącej przetwarzania danych wszystkich lub
określonych danych, wysyłając wiadomość na wskazany powyżej adres mailowy. Ma Pani/Pan, także prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy dotyczące danych osobowych. Państwa dane będą przetwarzane: w przypadku bieżącej rekrutacji – przez 12 miesięcy
od wyrażenia zgody, w przypadku zgody na przyszłą rekrutację przez 18 miesięcy.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.W. BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie moich danych
osobowych zawartych w załączonym przeze dokumencie CV na potrzeby bieżącej rekrutacji.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.W. BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie moich danych
osobowych zawartych w załączonym przeze dokumencie na potrzeby przyszłych rekrutacji.

