INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA DO PRACY

Głównym Administratorem Danych Osobowych jest:
BALTICON S.A.
ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
dalej zwany „GADO”.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez GADO do przetwarzania danych osobowych,
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej
umowy, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi kadrowe, usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów
informatycznych.
GADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
Jednocześnie GADO informuje, że ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od GADO dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z GADO,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) data urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość;
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia
wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe
(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje
zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
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