Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych
osobowych
Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:















Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Bydgoskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz,
NIP: 554 030 91 00, tel. 52-361 14 25.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie
dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata,
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej
zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO.
Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową
lub pocztą.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
Dane kontaktowe IOD od 25 maja 2018 r.: (administrator@bprd.bydgoszcz.pl)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie
do dokumentów rekrutacyjnych)
nazwisko i imię ........................... ....................................... data ..............................................
adres ..........................................................................................................................................
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na
stanowisko ......................................................................................... prowadzonej przez
Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Jednocześnie oświadczam, że
przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach,
w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie
wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

podpis ...........................................

