Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydatów do pracy/praktyki/stażu w Grupie KOK SP. z o.o.
Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) informuję, że:



Administratorem pani/pana danych osobowych jest Grupa KOK z siedzibą w Zabrzu
41-806 ul. Lompy 11, tel. 32/717 02 21, mail.: kok@kokzabrze.pl



Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty
elektronicznej : b.wrobel@kokzabrze.pl lub na adres administratora danych podany
wyżej.



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem
rekrutacji, pracownika, rozpatrzeniem kandydatury na staż pracy lub praktykę na
podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) :
 Zgody wyrażonej
przetwarzanie

dobrowolnie

przez

osobę,

której

dane

dotyczą na

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie

określonych celów ( rekrutacji).


Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi pocztowe
i informatyczne na zlecenie Grupy KOK .



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do zgody jaka została
wyrażona:
 Sześć miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku zgody na
konkretny proces rekrutacji.
 Dwunastu miesięcy , w przypadku zgody dotyczącej kolejnych rekrutacji.
Planowany termin zakończenie przetwarzania danych

osobowych

może zostać

wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia kandydatury do pracy,
stażu czy praktyki.



Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu.



Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego



Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania usunięcia danych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody ), które wykonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.



Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem
ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych - Inspektora
Ochrony Danych w Spółce Grupa KOK Sp. z o.o. lub organu nadzorczego (Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

