ZAŁĄCZNIK 003 do Instrukcji 005
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
Przygotował: AK

Sprawdził: PL

Strona: 1 / 2
Rev. 06
Data: 01.09.2021

Zatwierdził: TD

Podstawa prawna:

 Art. 6, 9, 13 (i ewent. Art.14) 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)nazywane dalej RODO.
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
 Art. 22 1 § 1, § 2, § 5, Art. 22 1a § 1, Art. 22 1b § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (na podst. t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1162 z późn. zm.).
 § 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369 z późn. zm.).

ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest BQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy
ulicy Dąbskiej 70, 70-786 Szczecin. W Firmie nie jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, ale w razie jakichkolwiek pytań
prosimy Cię o osobisty kontakt z Administratorem dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo
o korespondencję na adres email: td@bq-electric.com. Więcej informacji o ochronie danych osobowych możesz też znaleźć na naszej stronie
internetowej www.bq-electric.com w zakładce „Polityka prywatności”.

CELE PRZETWARZANIA
Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:
1) realizacja procesu rekrutacji;
2) w celach administracyjnych Spółki- prowadzenie przez nas dokumentacji kadrowo- księgowej, rachunkowej i informatycznej;
3) przekazywanie informacji w związku z procesem rekrutacji;
4) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną- zgodnie z podanymi przez Ciebie danymi
kontaktowymi);
5) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków- jeśli Cię to dotyczy;
6) korzystanie z naszej strony internetowej- jeśli Cię to dotyczy;
7) przekazywanie Twoich danych w związku z korzystaniem z portali społecznościowych (do portalu)- jeśli Cię to dotyczy;
8) przekazywanie nam informacji przez portale społecznościowe (do nas)- jeśli będziesz chciał użyć takiej formy kontaktu/komunikacji;
9) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek
prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło;
10) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i/lub naszą współpracą.

PODSTAWY PRAWNE
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, także przed
zawarciem umowy pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) i/lub
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i/lub
3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń m.in. przy
przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO).
W innych przypadkach możesz po prostu wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
BQ Sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust.
1 lit. a RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać przez Ciebie odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa pracy, m.in. Art. 22 1 § 1, § 2, § 5, Art. 22 1a § 1, Art. 22 1b § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (na podst. Dz.U. z 2021 r., poz. 1162 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369 z późn. zm.).
Gdybyśmy otrzymali/pozyskali Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie
Twoich danych posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/
komunikacji.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: instytucje publiczne, którym Administrator będzie zobowiązany
takie dane przekazać na podstawie prawa, a także np. pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby świadczące usługi informatyczne; firmy
współpracujące z BQ Sp. z o.o. Za każdym razem przekazanie takich danych poprzedzone jest sprawdzeniem niezbędności takiego działania
oraz rzetelności osób, firm i instytucji, którym Twoje dane są przekazywane (i jeśli jest to niezbędne- podpisanie odpowiednich umów
powierzenia).
Jeśli będziesz do nas aplikował przez stronę internetową lub przy pomocy jakiegoś portalu społecznościowego może zajść potrzeba
przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować z takimi Firmami na podstawie
międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą standardowych klauzul umownych
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czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). W innych wypadkach będziesz miał możliwość wyrażenia na to
zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą
wykorzystywane przez 12 miesięcy od czasu udzielenia na to zgody.
Po zakończeniu w/w okresów, gdy podejmiemy z Tobą współpracę, Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną dołączone do dokumentacji
kadrowej, przechowywanej przez ustawowo określony okres czasu i archiwizowane zgodnie z wymogami prawa.
Gdyby nie doszło do rozpoczęcia współpracy pomiędzy nami- Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone (usunięte). Wówczas
w celu ponownego rozpatrzenia Twojej kandydatury prosimy o ponowne przesłanie dokumentów.
Jeśli jakieś dane przekażesz nam na podstawie zgody, a następnie ją cofniesz- zostaną one usunięte.

TWOJE PRAWA
Masz prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś;
7) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
8) jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO i/lub art. 9 ust.
2 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO) masz prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 70,
70-786 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem.
Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

PODANIE DANYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1§1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE
Jeśli BQ Sp. z o.o. będzie planować dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel do jakiego zostały zebrane, przed takim
dalszym przetwarzaniem zostaniesz o tym poinformowany.

Administrator danych BQ Sp. z o.o.
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