„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w aplikacji rekrutacyjnej i CV przez MORE Sławomir Rogowski siedzibą w Mierzynie (72-006) przy ul. Mierzyńskiej
17-18, numer REGON: 811695069 oraz NIP: 855-144-82-26, na cele rekrutacji” *
„Zgadzam się na przetwarzanie przez MORE Sławomir Rogowski siedzibą w Mierzynie (72-006)
przy ul. Mierzyńskiej 17-18, numer REGON: 811695069 oraz NIP: 855-144-82-26, moich danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz CV, dla celów przyszłych rekrutacji
w tej firmie przez okres do 3 lat od dnia złożenia aplikacji rekrutacyjnej i CV".
*W razie braku wyrażenia zgody informujemy, że Twoje zgłoszenie może zostać potraktowane jako
niespełniające wymagań formalnych naboru i może nie być brane pod uwagę.

Informujemy, że Twoje dane osobowe 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 ze
zdjęcia) 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.
Informujemy, że w każdym czasie możesz cofnąć powyższą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: marketing@berlindonerkebap.pl albo pisemnie na adres: MORE Sławomir Rogowski ul. Mierzyńska 17-18, 72-006 Mierzyn.
Informujemy także, że pozostałe dane osobowe (np. wizerunek ze zdjęcia) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą
wyraziłaś/eś wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji na przyszłe stanowiska, na
które wyraziłeś zgodę.
Ponadto informujemy, że zgodnie z RODO w razie wyrażenia powyżej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych masz prawo dostępu do
swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora
danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie przez Ciebie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres do zakończenia rekrutacji,
a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres wskazanych 3 lat.
Niezależnie od powyższego informujemy, że Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo do czasu prawomocnego zakończenia postępowania mającego na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed
roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: MORE Sławomir Rogowski ul. Mierzyńska 17-18, 72-006 Mierzyn, lub naszym
adresem e-mail: marketing@berlindonerkebap.pl

