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Cel dokumentu: Przeznaczenie:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od
osoby, której dane dotyczą - art.13 RODO

Kandydaci do pracy w EBS Ink-Jet Systems Poland
Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla KANDYDATA DO PRACY
Information clause for an applicant (recruiting)

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze
zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „rozporządzeniem” informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”, „Pracodawca” lub „My”) jest EBS
Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tarnogajskiej 13, 50-512 Wrocław.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail: office@ebs-inkjet.pl lub korespondencyjnie pod adresem:
EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 13, 50-512 Wrocław.

Administrator powołał Inspektora Ochrony danych z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail:
iod@ebs.ink lub korespondencyjnie pod adresem: EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o ul. Tarnogajska 13,
50-512 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego procesu
rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe, wykraczające poza dane z art. 221 § 1
Kodeksu Pracy, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, a brak podania tych danych nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,
także w kolejnych rekrutacjach. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na
przyszłość.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego
polecenie, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dane osobowe mogą być również udostępniane dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających
prowadzenie Administratorowi rekrutacji – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego
zlecenie zaufanemu odbiorcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu
przetwarzania.
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Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usunięte w ciągu 3 miesięcy od
zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

● żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
● sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
● usunięcia danych osobowych;
● przenoszenia danych osobowych;
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
● wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -

193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak
imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest
dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i
wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w
rekrutacji.

Informacja w sprawie profilowania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych) na etapie
zbierania CV, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
profilowania

© EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich
osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Dokument został opracowany do wykorzystania wyłącznie przez odbiorcę dokumentu (klienta). Autor nie zezwala, bez jego
uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na zamieszczenie dokumentu w Internecie. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na
jakiekolwiek inne udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów.
Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny
i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w szczególności zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych
działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
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