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Art. 221 § 1, § 2, § 4, § 5 i in. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (na podst. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

Art. 6 ust.1 lit. a i b; Art. 9 ust. 1 i ust. 2 RODO.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (na podst. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

Gdy składasz do nas dokumenty rekrutacyjne rób to na adres rekrutacja@bq-electric.com.
Pamiętaj o tym, aby zamieścić w swoim CV informacje, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), t.j.:







imię (imiona) i nazwisko,
datę urodzenia,
dane służące do kontaktowania się z Tobą (może to być np.: numer telefonu, adres do korespondencji,
adres email…),
wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe oraz
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdybyś chciał uczestniczyć nie tylko w obecnym, ale również w kolejnych naborach do pracy
prowadzonych przez BQ Sp. z o.o., prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych przez nas naborach (przez okres 12
miesięcy). Bez takiej zgody po zakończeniu obecnego naboru, będziemy musieli usunąć Twoje dokumenty
aplikacyjne.
„Wyrażam zgodę na to, żeby Firma BQ Sp. z o.o. przetwarzała moje dane osobowe, które umieściłem(am)
w swoich dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres
najbliższych 12 miesięcy na to samo lub pokrewne stanowisko”.
……….…………………….
(data i Twój podpis)

Jeśli umieściłeś w swoich dokumentach aplikacyjnych szczególne kategorie danych o których mowa
w Art. 9 ust. 1 RODO (tzn. informacje ujawniające Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych lub dane dotyczące
Twojego zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane genetyczne lub dane biometryczne) prosimy
o dołączenie na końcu Twoich dokumentów odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych. Bez takiej zgody nie
będziemy mogli rozpatrzyć tych danych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych- będziemy musieli je
usunąć.
„Wyrażam zgodę na to, żeby Firma BQ Sp. z o.o. przetwarzała dotyczące mnie dane wchodzące w zakres Art. 9
ust. 1 RODO, które umieściłem(am) w swoich dokumentach aplikacyjnych”.
…………..………………….
(data i Twój podpis)

Przed przesłaniem nam swoich dokumentów, na adres rekrutacja@bq-electric.com, prosimy Cię
o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy (INS_005-APX_003) oraz naszą Polityką
dotyczącą ochrony danych osobowych (POL_001) umieszczoną na naszej stronie www.bq-electric.com
w zakładce Polityka prywatności. Otrzymanie przez nas Twoich dokumentów aplikacyjnych uznamy za
jednoznaczne z tym, że zapoznałeś się oraz akceptujesz informacje zamieszczone w w/w klauzuli oraz innych
dokumentach umieszczonych na naszej stronie internetowej.
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